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دشوارى هاى
 همسایگى با نانوایى

معرفى گرانفروشان 
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برگزارى جشن تابستانه 
«لبخند آبى» در میمه

بهسازى پیاده روى 
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اگر زیاد تن ماهى 
بخوریم چه اتفاقى 
در بدنمان مى افتد؟

معرفى 100 ساختمان غیر ایمن به ستاد بحران 
8

7

پاییز چنارهاى 
اصفهان در 
میانه تابستان

اســتفاده صحیح و مناســب از تن ماهى در رژیم غذایى 
مى تواند مزیت هاى مختلفى هم داشــته باشد. 

در ادامه این مطلب با جنبه هاى مثبت و منفى 
اســتفاده از تن ماهى آشــنا خواهیم شد. تن 

ماهى یکى از غذا هاى داراى...

خزان تابستانه، باز هم به جان درختان چنار اصفهان 
افتاده اســت. معابر اصفهان شاهدان خوبى براى این 
موضوع هستند و حاال در هر کوى و برزنى که درخت 
چنارى باشــد، خش خش برگ هاى افتاده بر سنگ 
فرش را زیرپایت حس مى کنــى. صدایى که در این 
فصل یادآور فرا رسیدن پاییز شده اند چون شوك گرما 
و دالیل دیگر مثل تغییر اقلیم و آلودگى هوا، نگذاشته 
برگ ها ســبز بمانند و امســال هم زودتــر از اینکه 

فصل ها عوض شود...

دوئل نفسگیر دوئل نفسگیر 
در گام نخستدر گام نخست

آغاز لیگ بیست و دوم، سپاهان-استقالل؛آغاز لیگ بیست و دوم، سپاهان-استقالل؛
فردا در ورزشگاه آزادىفردا در ورزشگاه آزادى
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معاون شهرسازى و معمارى شهردارى مى گوید شهر اصفهان داراى 99 محله ناکارآمد است

طارمى زیر ذره بین 2 روزنامه پرتغالى

روزنامه هــاى پرتغــال در گزارش هایى به شــروع 
خیره کننــده مهدى طارمى در فصل جدیــد فوتبال این 

کشور با پیراهن تیم پورتو پرداخته اند...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

خزان زودرس 
نفس درختان شهر را گرفته است

906 دانش آموز 
در مدارس سنگى 
تحصیل مى کنند

معاون برنامه ریزى آموزش وپرورش 
استان اصفهان خبر داد؛

دست اندازهاى برخورد با دستفروشى
درباره یکى از مهمترین چالش هاى مدیریت شهرى در کالنشهرها
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وینگر اسبق سپاهان وینگر اسبق سپاهان 
استقاللى شد

قیمت پروازهاى اربعین، فعًال 6 میلیون تومان  از فواید دهگانه مصرف چاى سبز چه مى دانید؟ جهان نما پارکینگ در اصفهان چند؟!سالمت فرونشست، بازى هاى ورزشگاه نقش جهان را به تعطیلى مى کشاند؟استان ورزش

آگهى مزایده عمومى
 شماره  1401/2236   (شماره مرجع مزایده )

-موضوع مزایده: مزایده  اجاره غرفه هاى مرغ و ماهى ولوازم ورزشــى و مشاور امالك و سایت 
فست فود واقع در دهکده زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود درنظر دارد نسبت به اجاره واحدهاى تجارى خود به صورت یکساله  به 
شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

با شماره مزایده setadiran.ir 1401/2103    به صورت الکترونیکى اقدام نماید.
زمان انتشار در سایت : 1401/5/20 

مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 19 مورخ  1401/5/31                             
تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار تا ساعت 14/30 مورخ 1401/5/31

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  تا ساعت 19 مورخ 1401/6/10   
زمان بازگشایى: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/6/12  

 زمان اعالم به برنده:  تا مورخ 1401/6/19
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد: 

1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده 
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت 
در مزایده ( ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و 

تحویل در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2-پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم 

موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت مزایده الکترونیکى 

( توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه :41943 –  021 و شماره 1456 -021

                                setadiran.ir  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه
 " بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است. 

4- در صورت بروز هر گونه اشکالى و یا سوال از فرایند انجام ثبت نام ، متقاضیان مى توانند با شماره 
1456 مرکز پاسخگویى ستاد معامالت الکترونیک دولت تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:       
www.ioz.ir آدرس سایت سازمان

info@ioz.ir ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

 مسعود منتظرى نجف آبادى - مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

 ماهى در رژیم غذایى 
شــته باشد. 

ت و منفى
م شد. تن
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از فواید دهگانمان  المت

اطالعیه
به استناد آئین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیاتهاى ورزشى استانى و شهرستانى 
مقرر است نسبت به تشکیل مجمع عمومى انتخاباتى هیات وزنه بردارى استان اصفهان به منظور 
انتخاب رئیس هیات به همراه اعضا هیات رئیسه ( نایب رئیس خزانه دار، خبره ورزشى و دونفر 
عضو که حداقل یک نفر ازبین بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد. بدینوسیله از کلیه افراد 
واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیات دعوت مى نمایند جهت ثبت نام، اعالم فهرست 
پیشنهادى اعضاى هیات رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز شنبه مورخ 1401/5/22 لغایت روز 
شنبه مورخ 1401/5/29 به مدت 7 روز کارى از ساعت 15 الى 19 به دبیرخانه مجمع واقع در دفتر 
هیات وزنه بردارى  به آدرس ملک شهر، انتهاى خ 17 شهریور جنب ورزشگاه کوثر، خانه وزنه 

بردارى 09131334724 .
شرایط عمومى احراز رئیس هیات استان:

1-التزام به قانون اساســى جمهورى اســالمى ایران 2- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى 
کارشناسى

3- دارا بودن سن حداقل 30 ســال  و حداکثر65 سال  4- ســابقه مدیریت اجرایى حداقل 
5سال(طبق دستورالعمل)

5- دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت ( سربازى) یا معافیت 6- فاقد تابعیت مضاعف بوده 
و در استان سکونت داشته باشد.

مدارك مورد نیاز :
1.اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر

2.یک قطعه عکس پرسنلى جدید.
3.اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه ( تمام صفحات)

4.تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5.ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر( حداکثر ده روز پس از اتمام 

ثبت نام)
6.اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیات رئیســه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم 
اعضاى پیشنهادى هیات رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیات استان در 

زمان ثبت نام.
7.ارئه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز(طبق دستورالعمل)

8.اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت.
تبصره : حضور داوطلب ریاست هیات یا وکیل قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام 

الزامى مى باشد.
الزم به ذکر است: آئین نامه نحوه فعالیت هیات هاى استانى و شهرستانى و دستورالعمل نحوه ثبت 
نام به انضمام فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیات ورزشى مربوطه 

جهت اطالع داوطلبان قرار داده شده است.
www.isfahan.msy.gov.ir : نشانى سایت

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان- هیات وزنه بردارى استان اصفهان
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مهاجم ایران به دنبال 
شکستن طلسم 7 ساله پورتو
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وزیر راه و شهرسازى
تاکید کرد؛



0202جهان نماجهان نما 4384پنج شنبه  20 مرداد  ماه   1401 سال نوزدهم

 قیمت پروازهاى اربعین
فعالً 6 میلیون تومان

حفاظت از منافع سهامداران
در بازار سرمایه

خبرخوان
سایه درگذشت

هوشــنگ ابتهــاج متخلــص به    ایرنا|
«سایه»، شــاعر و پژوهشــگر نامدار ایران در 
سن 94 سالگى درگذشــت. یلدا ابتهاج فرزند 
هوشــنگ ابتهاج بامداد چهارشنبه در صفحه 
شخصى اینستاگرام خود اعالم کرد که «سایه ما 
با هفت هزار سالگان سر به سر شد». وى اواخر 
تیر به دلیل نارسایى کلیوى در بیمارستانى در 
شهر کلن آلمان بسترى و تحت درمان بود. امیر 
هوشنگ ابتهاج روز یک شنبه 6 اسفند 1306 

شمسى در رشت متولد شد.  

 مسمومیت 
اهالى یک روستا

  ایرنا |دادســتان عمومــى و انقــالب 
شهرستان اســدآباد از مســمومیت تعدادى از 
اهالى یکى از روســتاهاى این شهرســتان و 
فوت یک دختر 16 ساله همزمان با این اتفاق 
در این روســتا خبر داد. محمد شیرزادى افزود: 
هنوز علت فوت مشخص نشده و منتظر پاسخ 
پزشــکى قانونى در این باره هستیم. شیرزادى 
گفت: علت اصلى بروز این موضوع توسط تیمى 

در دست بررسى است.

نوید و ترانه در تورنتو!
به دنبال اعالن حضور    سینماروزان |
فیلم «تفریق» در جشــنواره تورنتو، سازمان 
ســینمایى این حضــور را قانونى دانســت.  
«تفریق» به کارگردانى مانى حقیقى، نماینده 
سینماى ایران در بخش مسابقه چهل و هفتمین 
جشنواره تورنتو خواهد بود. ترانه علیدوستى و 
نوید محمــدزاده نقش هاى اصلى «تفریق» را 
بازى مى کنند و سازمان سینمایى حضور فیلم 
مانى حقیقى در جشــنواره تورنتــو را بالمانع 

اعالم کرد.

«دیرین دیرین»
متالشى شد! 

على درخشى، کارگردان    سینماپرس |
انیمیشــن «دیرین دیرین»، با انتشار متنى از 
خداحافظى اش با این پروژه خبر داد و نوشــت 
دیگر شرایط همکارى مهیا نیست. چند ساعت 
بعد، محمدرضــا علیمردانى صداپیشــه این 
انیمیشن نیز خداحافظى اش با «دیرین دیرین» 
را اعالم و تأکید کرد که اگر درخشــى نباشد او 
هم حضور نخواهد داشت و خداحافظى اش را 
از انیمیشــن «دیرین دیرین» که با صداى او 
شناخته مى شــود، اعالم کرد. تهیه کننده این 
انیمیشن هم سال گذشــته بر اثر ابتال به کرونا 

درگذشت.

نقش رب در بازار عراق
صنعتــى، عضــو هیئــت مدیره    ایلنا |
سندیکاى کنســرو از کاهش ســهم ایران از 
بازار رب گوجه فرنگى عــراق خبر داد و افزود: 
عراقى ها رب گوجه فرنگى را از ترکیه خریدارى 
و به ازاى هر فرد نیم کیلو مجانى در اختیار مردم 
کشور خودشان قرار مى دهند از این رو رب گوجه 
فرنگى ایران 20 درصد بازار عراق را از آن خود 

کرده است.

سنگدان ها 
به سفره ها نرسید

 خبرگزارى صدا وسیما |  رئیس اداره 
دامپزشــکى اهواز گفت: با هدف نظارت هاى 
بهداشــتى بر واحد هاى نگهــدارى و عرضه 
فرآورده هاى خام دامى و افزایش بازرسى هاى 
کارشناســان این اداره از سردخانه هاى پخش 
مواد غذایى در این کالنشــهر، حــدود 600 
کیلوگرم ســنگدان منجمد مرغ تاریخ مصرف 

گذشته کشف و ضبط شد.

 یارانه سفره ها را پر کرد
اعضو شــوراى مرکــزى حزب    فردا نیوز |
مؤتلفه اسالمى گفت: در بعضى کشورها تورم به گونه 
اى است که مردم به فروشگاه ها براى غارت کاالها 
هجوم آوردند اما دولت ما مسلط بر اوضاع است و دارد 
مدیریت مى کند. کاظــم انبارلویى گفت: تا پیش از 
این برخى مى گفتند «مردم نان ندارند بخورند» اما 
امروز هر نفر حداقل ماهانه 400 هزار تومان مى گیرد 
که با آن مبلغ عالوه بر نان مى تواند بعضى از اقالم 

مورد نیاز خود را تهیه و سفره اش را پر کند.

پلتفرم مشترك خودرویى 
دبیر انجمن هماهنگى صنعت خودرو با    ایرنا|
اشاره به فرصت بسیار خوب پیش آمده براى حضور 
خودروسازان و قطعه ســازان ایرانى در بازار روسیه، 
پیشنهاد کرد یک پلتفرم مشــترك خودرویى بین 
ایران، روســیه و چین تعریف و طراحى شود. احمد 
قلعه بانى بیان کرد: اگر خودروسازان بزرگ ایرانى، 
همراه با خودروسازان چینى و روسى بتوانند پلتفرم 
مشــترکى طراحى کنند، قادر به تولید خودروهاى 

مختلف با مدل هاى متفاوت خواهند بود.

شمار زائران عاشورا در کربال
  ایرنا |معاون استاندار کربالى معال اعالم کرد 
که شمار زائران این استان در عاشوراى امسال بیش 
از شش میلیون نفر بوده است. «على المیالى» گفت: 
بیــش از 20 هزار دوربین حرارتى توســط  نیروهاى 
امنیتى در اســتان کربال کار گذاشته شد و یک مورد 
نیز تخلف رخ نداده که این امــر بیانگر موفقیت آمیز 
بودن طرح امنیتى دارد. وى همچنین گفت که بیش 
از 30 هزار نیــروى امنیتى نیز امنیت این مراســم را 

تأمین کرده اند.

سفارت روسیه:
«خیام» را ما ساختیم 

ســفارت روســیه در تهران، در    تجارت نیوز |
صفحه اینستاگرام خود مدعى شده ماهواره «خیام» 
به سفارش ایران اما توسط آنها ســاخته شده است. 
اینستاگرام سفارت روسیه در تهران نوشت: در تاریخ 9 
آگوست 2022، جناب آقاى «یورى بوریسوف»، مدیر 
کل شرکت دولتى فضایى روسیه روسکوسموس، با 
هیئتى از جمهورى اســالمى ایران به ریاست جناب 
آقاى عیسى زارع پور، وزیر محترم ارتباطات و فناورى 
اطالعات ایران گفتگو کرد. این دیدار در جریان بازدید 
نمایندگان ایــران از پایگاه فضایــى بایکونور براى 
مشاهده پرتاب ماهواره ســنجش از دور «خیام» که 
توسط شرکت هاى روســى به سفارش طرف ایرانى 

ساخته شده بود، انجام شد.

مخالفان ژنتیکى
محمد مهاجرى، فعال سیاســى اصولگرا   ایلنا |
گفت: برخى بــه صورت ژنتیکى بــا برجام مخالفت 
مى کنند. حاال ممکن است میان آنها کاسبان برجام 
هم وجود داشته باشد، برخى نیز مخالف ایدئولوژیک 
برجام هستند. این گروه فکر مى کنند هرگونه ارتباط با 
غرب، قراردادهایى که با غربى ها بسته مى شود، بدون 
آنکه بدانند مفاد آن قرارداد چیست به ضرر کشور است 
و قراردادنامه هرچیزى که باشد فرقى نمى کند و آنها به 

هر حال با آن مخالف هستند.

مذاکرات به روایت «کیهان»
 انتخاب| حسین شــریعتمدارى، مدیرمسئول 
روزنامه «کیهان» در یادداشــتى از بى نتیجه ماندن 
مذاکرات ویــن خبر داد. او نوشــت: «برخالف آنچه 
مقامات و رسانه هاى غربى اعالم مى کنند و در داخل 
کشور توسط شمارى از مدعیان اصالحات و اعضاى 
دولت قبلى تکرار مى شود، تا کنون مذاکرات وین به 
هیچ نتیجه اى که تضمین کننده منافع ملى کشورمان 
و مخصوصًا تأمین کننده انتفاع اقتصادى ایران باشد، 
نرسیده اســت و مذاکرات درباره چهار محور اصلى، 

کماکان بى نتیجه مانده است.»

وزیر راه و شهرســازى گفت: سال گذشــته وضعیت 
نامساعدى درباره قیمت بلیت ناوگان براى سفر اربعین 
وجود داشت، براى جلوگیرى از نابسامانى ها بخشنامه اى 
صادر مى کنیم و اگر الزم باشــد خودم کارهایم را رها 
مى کنم و در فرودگاه حضور مى یابــم و اجازه افزایش 
قیمت بلیت را نمى دهم . رستم قاسمى بیان کرد: سهم 
راه آهن در جابه جایى زوار اربعیــن حدود 300 هزار نفر 
و ســهم حمل و نقل هوایى 60 هزار نفر است و مابقى 
زائران از طریق حمل و نقل جاده اى جابه جا مى شــوند. 
وى درباره قیمــت بلیت پروازهاى اربعیــن بیان کرد: 
قیمت بلیت هواپیمــا فعًال همان 6 میلیــون تومان و 

قیمت بلیت قطار هم فعًال 250 هزار تومان اســت اما 
قیمت نهایى اتوبوس و قطار را از طریق رســانه ملى به 
مردم اطالع رسانى خواهیم کرد. قاسمى گفت: امسال 
قیمت هاى بلیت هواپیما تغییر نداشــت، سال گذشته 
وضعیت نامساعدى در سفر اربعین وجود داشت برخى   
بدون بلیت یا با قیمت هاى گــزاف ازطریق دالل ها یا 
چارتر کننده اقدام به تهیــه بلیت کرده بودند. وزیر راه و 
شهرسازى تأکید کرد: فروش دالرى بلیت هواپیما فعًال 
ممنوع است اما ممکن اســت بعداً تغییراتى ایجاد شود 
ضمن اینکه با شــرکت هاى هواپیمایى خاطى در این 

زمینه برخورد شده و مجوزهایى هم لغو کردیم.

رئیس جمهور از اهتمام جدى دولــت براى حفاظت از 
منافع مردم و ســهامداران در بازار سرمایه خبر داد و بر 
ضرورت شفافیت و ثبات مقررات در این بازار تأکید کرد.
جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت عصر سه  شنبه به 
ریاست آیت ا... سید ابراهیم رئیسى برگزار شد و در این 
جلسه گزارشى از آخرین وضع بازار سرمایه، تحوالت این 
بازار و نوسانات آن ارائه و دالیل این روندها تشریح شد.

در ادامه جلســه همچنین نتایج مصوبات پیشین ستاد 
در خصوص بــازار ســرمایه و اقدامات دســتگاه هاى 
اجرایى در این زمینه در قالب گزارشى مطرح شد و مورد 

آسیب شناسى قرار گرفت.

رئیس جمهور پس از استماع گزارش هاى دستگاه هاى 
مسئول، بر لزوم حفظ ثبات بازار ســرمایه تأکید کرد و 
گفت: وزارت اقتصاد و سایر دســتگاه هاى مسئول در 
حوزه بازار سرمایه باید به گونه اى عمل کنند که این بازار 

براى فعاالن آن پیش بینى پذیر و باثبات باشد.
رئیســى همچنین از اهتمام جدى دولت براى حفاظت 
از منافع مردم و سهامداران در بازار سرمایه خبر داد و با 
تأکید بر ضرورت شــفافیت و ثبات مقررات در این بازار 
افزود: براى تحقق پیش بینى پذیرى بازار سرمایه الزم 
است مقررات این بازار کامًال شفاف باشد و در عین حال 

از تغییرات مکرر در مقررات به طور جدى پرهیز شود.

دریا قدرتى پور
دستفروشــى در ایران پدیده نوظهور و تازه اى نیست 
اما روند رو به رشد شــمار دستفروشان به خصوص در 
کالنشهرها طى یک دهه اخیر نشان مى دهد که تدابیر 
مدیریت شهرى نتوانســته در مقابله با این پدیده موفق 
عمل کند. بر اســاس آخرین امار اعالم شــده، فقط در 
تهران 5 هزارنفر به کار دستفروشى مشغولند و تازه این 
تعداد، نتیجه ساماندهى 31 هزار دستفروش در پایتخت 

بوده است.
براى دانستن علت افزایش شمار دستفروشان کافى است 
به عددهاى مرکز آمار ایران نگاهــى بیاندازیم و کمى 
عقب تر برویم. در آخرین آمارهایى که از این نهاد رسمى 
اعالم شده، به فاصله 12 ســال یعنى از سال 1385 تا 
1397 نزدیک به 16 میلیون نفر به جمعیت سن اشتغال 
ایران اضافه شده است؛ نسل دهه شصتى که بر اساس 
سیاست هاى افزایش جمعیت به سن اشتغال رسیدند اما 
به نسبت میزان جمعیتشــان در بازار نامتعادل عرضه و 
تقاضاى کار نتوانستند شغلى براى خود دست و پا کنند. 

در کنار این موضوع روستاییانى بودند که به واسطه نبود 
آب و خشکسالى هاى پى در پى، جذب زرق و برق هاى 
شهرها شدند تا از این طریق بتوانند شغل از دست رفته 
خود را به شکلى دیگر بازیابى کنند، شهرهایى که جایى 
براى اشتغالزایى نداشتند و همین موضوع موجب شد به 

جمعیت دستفروشان اضافه شود.
اگر کمى جلوتر بیاییم و به ســال هاى اخیر رجوع کنیم 
عامل دیگرى هم بود که به افزایش ناگهانى دستفروشان 
کمک کرد. شیوع کرونا بسیارى از شغل ها را تحت تأثیر 
قرار داد و بخش زیادى از جامعه شغلشــان را از دست 
دادند و بیکار شدند، در نتیجه بخشى از این بیکاران هم 
به جمعیت دستفروشان شــهر اضافه شدند، قشرى که 
در برخى از مواقع با مداخله مدیریت شهرى و مأموران 
شهردارى برخورد داشتند و تیتر اصلى رسانه ها شدند و با 
اضافه شدن به ابعاد این معضل، مثلثى را تشکیل دادند 

که خودشان در مرکز آن قرار داشتند. 
این مثلث دو ضلع همسو دارد که شامل مدیریت شهرى 
و مخالفانى مى شود که معتقدند آرامش زندگى و نظم 
شــهر را به هم زده اند و ضلع سوم موافقانى هستند که  
معتقدند این شغل مى تواند ممر درآمدى براى قشرى 
باشد که نتوانسته اند شــغل دیگرى براى خود دست و 

پا کنند.
با این تفاسیر به خوبى مشــخص مى شود کفه ترازوى 
مخالفت با دستفروشــان سنگین تر اســت اما با اینکه 
مدیریت شــهرى به عنوان یک نهاد رســمى همواره 
به عنوان مخالف اصلى، درصدد حذف یا ســاماندهى 
این قشــر از جامعه بوده اســت اما هیچوقت نتوانسته 
جمعیت دستفروشان را به صفر برساند؛ به این خاطر که 
دستفروشان در حاشیه ســود باال که قوى ترین مشوق 
براى آنهاست، اگر نتوانند در یک خیابان بساط پهن کنند 
به خیابان دیگرى کوچ خواهند کرد و این پروسه ادامه 
دارد و به عنوان یکى از چالش هاى مدیریت شهرى به 

شمار مى رود.
اینجاست که در شــناخت پدیده دستفروشى در ایران 
با چند ســئوال اساســى روبه رو مى شــویم؛ اینکه آیا 
دستفروشى در ایران پدیده اى اقتصادى است، یا اینکه 
از ایــن وضعیت خارج شــده و به پدیــده اى اجتماعى 
تبدیل شــده اســت که باید با آنها مقابله کرد؟ و اساسًا 

چرا دستفروشــان در ایران به جاى اینکه کم شوند رو 
به افزایش هستند؟ آیا این پدیده قابل سرو سامان دادن 

است؟ اگر نیست پس چه باید کرد؟ 
دکتر تقى آزاد ارمکى، اســتاد جامعه شناســى دانشگاه 
تهران، معتقد است که سئواالتى از این نوع نشان از آن 
دارد که پدیده دستفروشى در ایران امرى ساده که آمده 
و به سادگى رفتنى باشد، نیســت؛ خصوصًا وقتى کمى 
دقت تاریخى داشته باشیم و نقشى را که آنها در تحوالت 
شهرى داشــته اند، مورد توجه قرار دهیم. براى بهبود 
شــرایط در آغاز باید به سرو سامان دادن نظام شغلى در 
شهرها پرداخت و در نهایت مسائل این گروه اجتماعى 
را شــناخت و براى هر یک راه حلى یافت. این پدیده به 
سادگى از زندگى شهرى رخت نمى بندد. بازنگرى نظام 
اشــتغال و توزیع کاال تا حدودى مى تواند در این زمینه 
مؤثر باشــد؛ نه مداخله گرى روز به روز شهردارى. هر 
چند که حضور آنها در بعضى از زمینه ها مفید بوده است.

دکتر عالءالدینى، نیز همین نظــر را دارد. به اعتقاد این 

اقتصاددان، مدیریت شهرى در ایران هدفى براى خود 
در راستاى شکوفایى اقتصاد شهرى قائل نیست، به این  
بهانه که این امر جزو وظایف شهردارى ها تعریف نشده 
 است. همین دیدگاه و ساختار معیوب اقتصاد کالن باعث 
شده مسئوالن دولتى و شهرى نتوانند براى متقاضیاِن 
کار، شغل کافى ایجاد کنند. در چنین شرایطى باید راه را 

براى مشاغل غیررسمى جایگزین باز گذاشت.
 او بر این باور است که حتى اگر سرمایه گذارى خارجى 
هم انجام شود، شغل جدید چندانى ایجاد نخواهد شد، 
چرا که به احتمال بسیار زیاد ســرمایه گذاران خارجى 
در حوزه هایى محــدود، یعنى عمدتــًا در فعالیت هاى 
منبع محور، سرمایه گذارى خواهند کرد و این حوزه ها، 
به ویژه براى اقشار آسیب پذیرتر جامعه، به احتمال زیاد 
اشــتغالزا نخواهند بود. ازاین رو باید به جاى طرح هاى 
ضربتى براى جمــع آورى دستفروشــان، تالش کرد 
فعالیتشان را با کمک خود آنها ســاماندهى کرد و این 

شغل را به سمت شغلى شایسته سوق داد.

مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات همکارى 4 وزارتخانه در طرح مدیریت 
هوشمند یارانه آرد (مهیا) گفت: مجوز نانوایى در تهران تا 5 میلیارد تومان 

معامله مى شد.
محمد جالل گفت: برآورد ما براســاس آمارهاى ادارات کل غله و خدمات 
بازرگانى، این اســت که 75 هزار واحد نانوایى فعال سنتى در سطح کشور 
داشته باشیم، سطح پوشــش فعلى این طرح حدود 95 درصد کل نانوایان 
است. روزانه فروش حدود 100 میلیون قرص نان در سامانه ثبت مى شود که 

شامل 7/5 میلیون تراکنش بانکى است.
جالل گفت: این تعداد تراکنش توسط 6/5 میلیون کارت بانکى یکتا انجام 
مى شود و به طور متوسط هر سه روز خرید نان توســط 28 میلیون خانوار 

ایرانى انجام مى شود.
جالل با ابراز اینکه در دولت فرض بر این بود که هزینه دسترسى مردم به 
نان سنتى نباید تغییر کند گفت: زمانى که آرد در اختیار نانوا قرار مى گیرد و 
با بازار رقیب 20 برابر فاصله قیمتى دارد باید زیرساختى طراحى شود که از 

انحراف یارانه آرد جلوگیرى شود، در این طرح نیم نگاهى به افزایش کیفیت 
نان و کاهش دورریز هم وجود دارد.

جالل ادامه داد: بعد از پیاده سازى طرح دسترســى مجوز نانوایى تسهیل 
مى شــود. پیش از این  مجوز  نانوایى تا 5 میلیارد تومان بود که این موضوع 
هزینه تولید نان را افزایش مى داد. ســود پخت نان پاســخ این هزینه ها را 
نمى داد. این انحصار ناخواســته مجوز نانوایان شکسته خواهد شد و بر این 

اساس صدور مجوزهاى جدید در حوزه نانوایى ها تسهیل خواهد شد. 

عضو کمیته علمى کشــورى مقابله بــا کرونا درباره 
سویه 2.75BAکه برخاســته از هند است توضیح داد 
و گفت: سازمان بهداشــت جهانى در حال رصد این 

سویه جدید است.
مجید مختارى، عضو کمیته علمى کشــورى مقابله 
با کرونا با تأکید بر اینکه ســویه غالب کرونا در ایران 
همچنان از 4BA و5BA است، گفت: خوشبختانه هنوز 
سویه هندى 2.75BA در ایران مشاهده نشده است. 
البته روند منحنى موارد ابتال به سمت باالست ولى هنوز 
روندى مانند آنچه در گذشته تجربه کردیم رخ نداده و 

آمار ابتالها به باالى 10 هزار نفر در روز نرسیده است.
وى افــزود: البتــه از طــرف دیگــر مــرگ و میر 

کرونایــى نســبت بــه چند هفتــه قبــل افزایش 
داشــته و با افزایــش مــوارد ابتــالى روزانه پس 
از دو هفتــه آمــار فوتى هــا هــم ممکــن اســت 

تغییر کند.
وى درباره ســویه 2.75BA توضیح داد: این ســویه 
از کرونا برخاســته از هند اســت و به سرعت پس از 
ایالت هــاى متفاوت هنــد،  چندین ایالــت آمریکا و 
بخش هایى از اروپــا را درگیر کرد. هنــوز مطالعات 
گسترده اى از سویه هندى 2.75BA در دست نیست 
اما بر اساس گزارشات از کشــورهایى که درگیر این 
سویه شده اند، مشخص شده است که على رغم اینکه 
سرایت پذیرى سویه هندى 2.75BA  حدود 1/5 یا 2 
برابر بیش از 4BA و5BA است، اما مرگ و میر در این 
زیرسویه با سایر زیرسویه ها تفاوتى نداشته است. بر این 
اساس هنوز 2.75BA به عنوان سویه نگران کننده در 
نظر گرفته نمى شود و سازمان بهداشت جهانى در حال 
رصد آن است؛ بنابراین فعًال نباید ترس و ارعابى از این 

سویه وجود داشته باشد.

برخى نمایندگى هاى خدمات پس از فروش سایپا 
از افزایش مراجعات خودروهاى صفر به تعمیرگاه ها 
و معطلى بیش از یک ماهــه براى تعویض قطعات 
خراب و تعمیر خودرو حکایت دارد. خاموش شدن 
خودروى در حال حرکت ایراد عجیب برخى از این 

خودروهاست.
این روزها شــاید زیاد شــنیده یا دیده باشــید که 
خریداران خودروهاى صفر بــه دالیل مختلف به 
تعمیرگاه هاى مجاز یا نمایندگى هاى خدمات پس 

از فروش خودروسازان مراجعه مى کنند. گذرى بر 
تعمیرگاه  هــا و نمایندگى هاى مجاز خدمات پس از 
فروش شرکت هاى خودروســاز داخلى نشان مى 
دهد، با وجــود تمام وعده هــا در افزایش کیفیت، 
مراجعه مالکان خودروهاى صفر کیلومتر و کارکرده  
با ایرادات بســیار به نمایندگى ها نه تنها کم نشده، 
بلکه روند افزایشى دارد و اکثراً از عدم ارائه خدمات 
مناسب سردرگم و ناراضى هســتند. این در حالى 
است که نمایندگى هاى خدمات پس از فروش ملزم 
به تأمین به موقع قطعات با کیفیت، تعمیر خودرو در 
اسرع وقت و پرداخت خسارت خواب خودرو یا ارائه 

خودروى جایگزین هستند.
در برخى مــوارد این خودروها بــراى تأمین قطعه 
مورد نیــاز چندین هفتــه در نمایندگــى ها مانده 
اند و خودروســاز نیز هیچ اقدامى بــراى پرداخت 
خســارت خواب خودرو یا تأمین قطعــات اصلى 
و تعمیر و تحویل بــه  موقع ایــن خودروها انجام

 نداده  است. 

درباره یکى از مهمترین چالش هاى مدیریت شهرى در کالنشهرها

دست اندازهاى برخورد با دستفروشى

مجوز نانوایى در تهران تا 5 میلیارد تومان معامله مى شد

مراجعه خودرو هاى صفر به تعمیرگاه ! جزئیات شیوع سویه جدید کرونا در هند
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وزش باد شدید 
در استان اصفهان

کارشناس پیش بینى هواشناسى استان اصفهان با اشاره 
به صدور هشدار زرد گفت: بر این اساس وزش باد شدید 
را از روز جمعه 21 مرداد ماه تا پایان دوشــنبه بیست و 
چهارم مرداد ماه بر روى استان خواهیم داشت و ضرورى 
اســت نکات ایمنى مورد توجه قرار گیــرد. محمدرضا 
رفیعى افزود: وزش باد شــدید، وقوع تندباد لحظه اى، 
مناطق مســتعد با خیزش گرد و خاك و کاهش دید از 
جمله مخاطرات این سامانه در روزهاى پیش رو است. 
کارشناس پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
نیمه جنوبى و مناطق شرقى استان و مناطق همجوار با 

استان هاى یزد و فارس، منطقه اثر این هشدار هستند.

کاهش قیمت سفر زمینى به 
عتبات عالیات

رئیس سازمان حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: در 
صورت موافقت مرکز، سفر زمینى به عتبات عالیات با 
35 میلیون ریال هزینه خواهد شد. علیرضا صادقى با بیان 
اینکه پیشنهاد سفر ارزان قیمت به عتبات از سوى یکى 
از دفاتر خدمات مسافرتى ارائه شده گفت: در این طرح 
براى اعزام زائر از هتل هایى استفاده مى شود که قیمت 
پایین ترى، در حدود چهار یا پنج دالر براى هر شب دارند. 
وى افزود: ســازمان حج و زیارت درصدد است نرخ این 
سفر ها را با استفاده از خدمات حسینیه ها براى افرادى که 

به صورت هیئتى سفر مى کنند، کاهش دهد.

کسى به بافندگان فرش 
توجه ندارد

رئیس اتحادیه فرش دستباف روستایى استان اصفهان 
و نایب رئیس اتحادیه فرش دســتباف کشور مى گوید: 
مشکالت حوزه تأمین مواد اولیه، تولید و صادرات منجر 
شده که حوزه فرش دستباف وضعیت مناسبى نداشته 
باشد و مشکل بافنده ها، مهمترین مسئله این حوزه است. 
به دالیلى، بیشــتر بافنده ها را از دست داده ایم و اکنون 
تعداد کمى از بافنده ها داراى ســنین کمتر از 40 سال 
هستند. على شــهبازى اضافه مى کند: بیشتر بافندگان 
فرش دستباف در سنین باالى 40 سال بوده و چاره اى 
جز این کار ندارند. متأسفانه اقدامات الزم براى ترغیب 
و تشویق نســل جدید براى حضور در حرفه هنرمندانه 
بافندگى فرش دستباف انجام نشده است. وى مى گوید: 
هیچیک از دستگاه هاى دولتى و غیر دولتى به بافندگان 
فرش توجهــى ندارند. یکى از اصلى ترین مشــکالت 

بافنده ها موضوع بیمه تأمین اجتماعى است.

اتصال چهارمحال از اصفهان 
به خط ریل سراسرى 

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
تکمیل طرح راه آهن مبارکه-لنجان-سفیددشــت به 
عنوان یکى از طرح هاى ملى و بین دو استان اصفهان و 
چهار محال و بختیارى در حال انجام است که با تکمیل 
این طرح اســتان چهارمحال و بختیارى به خط ریلى 
سراسرى متصل خواهد شــد. مهران زینلیان افزود: به 
واســطه عملیات خاکبردارى و ترانشه بردارى در طول 
مسیر این طرح، این ُشبهه ایجاد شده که خشکسالى و بى 
آبى برخى از قنوات در سال هاى گذشته به این موضوع 
ارتباط دارد که مقرر شد که با توجه مطالعاتى که از گذشته 
شروع شده و همکارى مشاور پروژه، این طرح تا دو هفته 
آینده با ارائه شدن مطالعات آب منطقه اى، تصمیم گیرى 

نهایى در این زمینه انجام شود.

جزئیات خسارت به وزوه 
جارى شــدن ســیالب در روســتاى وزوه شهرستان 
فریدونشــهر حدود 150 میلیارد ریال خســارت به بار 
آورد. بخشــدار بخش موگویى شهرستان فریدونشهر 
با بیان اینکه بارش باران شــدید و جارى شدن سیالب 
به 70 خانوار ساکن این روســتا خسارت هاى شدیدى 
وارد کرد گفت: سیالب باعث تلف شــدن حدود 300 
راس دام سبک و سنگین، از بین رفتن 40 کلونى زنبور 
عســل و همچنین از بین رفتن 400 تن علوفه خشک 

دامى روستا شد.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان در نشست مشترك با شهردار منطقه 9 اصفهان و 
مدیران این حوزه از ساماندهى محوطه اطراف بناى تاریخى 

منارجنبان خبر داد.
علیرضا ایزدى گفت: هرگونه ساماندهى در این محور با در 
نظر گرفتن شاخصه هاى تاریخى محور آتشگاه اصفهان و 
این مجموعه تاریخى انجام مى شود. وى ادامه داد: در حال 
حاضر در مجموعه اطراف این بناى تاریخى، زمینى مسطح 
و یک پارك محلى به مساحت بیش از 5 هزار مترمربع وجود 
دارد که با هماهنگى شــهردارى منطقه 9 اصفهان، مقرر 
شد تا مشــاور این طرح با نظارت اداره کل میراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنایع دستى استان، طرحى را براى ساماندهى 
محورهاى شرقى، شمال و غرب این بناى تاریخى ارائه کند.
ایزدى تصریح کرد: مجموعه اى تجارى نیز در حریم درجه 
2 این بناى تاریخى در حال احداث است که تمامى نقشه ها 
و طرح هاى این مجموعه با موافقت و نظارت مستقیم این 

اداره کل انجام خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى 
استان اصفهان تأکید کرد: ارائه خدمات در پارك منارجنبان 
همچون سرویس بهداشتى نیز با رعایت اصول فنى و حفظ 
فاصله از بناى تاریخى به صورت زیرزمینى و بدون مخدوش 

کردن حریم این بناى تاریخى اجرا مى شود.

نرخ پارکینگ کالنشهر اصفهان براى خودروهاى شخصى 
دو برابر افزایش یافته اســت. رئیس اداره هماهنگى امور 
مناطق و ســازمان هاى معاونت حمل  و نقــل و ترافیک 
شهردارى با بیان اینکه شهردارى 43 پارکینگ با ظرفیت 
9500 دستگاه خودرو در کالنشهر اصفهان دارد، گفت: از 
این تعداد پارکینگ، 17 پارکینگ روباز و مابقى مســقف و 

طبقاتى هستند. 
مجید عموچى با اشاره به اینکه نرخ قبلى براى خودرو هاى 
شخصى در پارکینگ هاى مسقف، در ساعت اول ورود هزار 
و 200 تومان و از ساعت دوم به بعد، هر ساعت 800 تومان 
بود، افزود: با تصویب افزایش دو برابــرى، این نرخ براى 

ساعت اول ورود دو هزار و 400 تومان و ساعت دوم به بعد 
هر ساعت هزار و 600 تومان تعیین شد، اما هنوز ابالغ نشده 
است. وى گفت: نظارت بر پارکینگ هاى بخش خصوصى 
با اتحادیه است و اتحادیه نرخ دو هزار و 500 تومان را براى 
پارکینگ هاى خصوصى در اتاق اصناف مصوب کرده است.

عموچى مجموع هزینه پارکینگ هاى شهردارى اصفهان 
در سال گذشته را بیش از چهار میلیارد تومان اعالم کرد و 
افزود: بعضى پارکینگ ها همچون 25 آبان، باغ پرندگان، 
شــیخ بهایى، جلفا، اردیبهشــت، چمران و پشت مطبخ 
«زیان ده» بوده اما پارکینگ هاى حکیم، طالقانى، کرمانى و 

هشت بهشت درآمدى بیشتر از هزینه ها داشته است.

پارکینگ
 در اصفهان چند؟!

تعیین تکلیف محوطه اطراف 
منارجنبان 

خزان تابستانه، باز هم به جان درختان چنار اصفهان افتاده 
اســت. معابر اصفهان شــاهدان خوبى براى این موضوع 
هستند و حاال در هر کوى و برزنى که درخت چنارى باشد، 
خش خش برگ هاى افتاده بر سنگ فرش را زیرپایت حس 
مى کنى. صدایى که در این فصل یادآور فرا رسیدن پاییز 
شده اند چون شــوك گرما و دالیل دیگر مثل تغییر اقلیم 
و آلودگى هوا، نگذاشته برگ ها ســبز بمانند و امسال هم 
زودتر از اینکه فصل ها عوض شود، اصفهان رنگ پاییزى 

به خود گرفته است. 
این خزان زودرس، هشــدارى براى تغییرات آب و هوایى 
است؛ پدیده اى که در سال هاى اخیر منجر به افزایش دما 
شده و به گفته دانشمندان شتاب گرفتن این پدیده، موجب 
شده که موجودات زنده نتوانند خود را با شرایط جدید وفق 
بدهند و در نتیجه حیاتشان به خطر افتاده است؛ درست مثل 

درختانى که این روزها دچار برگ ریزان تابستانى شده اند.
ریزش برگ ها در فصلى به غیر از پاییز نشان مى دهد که 
درختان اصفهان قدرت تــاب آورى در برابر گرماى زیاد را 

ندارند و گذر زمان هم این وضعیت را تشدید کرده است.
تا پیش از این یعنى زمانى که خزان شــدن درختان، همه 
گیر نشده بود و به تمامى درختان سرایت نکرده بود حرف 
از شوك گرما بود و خیلى از مردم فکر مى کردند که با ورود 
گرماى شدید به اصفهان و خشکى زاینده رود، درختانى که 
حساسیت بیشترى دارند به این روز افتاده اند اما حاال که این 
خزان، همه گیر شده، پاى علل دیگرى هم به جز گرما به 

میان آمده است. 
برخى از متخصصان حوزه اقلیم شناسى و مدیران شهرى، 
موضوع زرد شدن و ریزش بیش از حد برگ هاى درختان در 

دومین فصل سال را به غیر از گرما به متناسب نبودن کاشت 
گیاه با شرایط اکولوژیک هم ربط مى دهند. 

احمدرضا محرابیان، کارشناس و استاد زیست شناسى است 
که این مسئله را به شکل دیگرى توضیح مى دهد. به نظر او 
توجه نکردن به شرایط اقلیمى سبب آسیب پذیرى گیاهان 
در برابر تنش هاى محیطى مى شود: «درواقع همین خزان 
زودهنگام باعث مى شــود گیاهان نتوانند نقشى در تعدیل 
محیط (تأثیر گیاه بر دما) داشته باشند و از این  رو آلودگى هوا 

و افزایش دما رخ مى دهد.»
به نظر او قدم زدن در خیابانى پوشیده از برگ هاى زرد حس 
دلنشینى است که همیشه در پاییز تجربه کرده ایم، اما این 
روزها که همچنان گرماى تابستان حس مى شود و خبرى 
از نسیم پاییزى نیســت، دیدن برگ هایى که یکى یکى از 
شاخه ها جدا مى شــوند و روى زمین مى افتند، پیامى جز 
نگرانى و دلواپسى براى طبیعت ندارد: «انسان براى ادامه 
حیات نیازمند حراست و حفاظت از طبیعت است؛ بنابراین 
نباید از کنار موضوع خزان زودرس بى تفاوت گذشت و باید 

به فکر راه چاره بود.»
محرابیان، راهکار مقابله با این پدیده را انتخاب گیاهان بومى 
مى داند: «باید پذیرفت تغییرات اقلیمى رخ داده و استفاده از 
گیاهان بومى بهترین جایگزین بــراى مقابله با این پدیده 
است. گیاهانى که تاب آورى بیشترى دارند و اگر متناسب 
با شرایط آب و هوایى کاشته شــوند، قطعًا در تلطیف هوا 

تأثیرگذار خواهند بود.»
در این میان گرچه سال هاست که هر مدیرى که بر کرسى 
ســازمان پارك ها و فضاى سبز شــهردارى اصفهان مى 
نشیند از کاشت درختانى با تاب آورى مناسب حرف مى زند 
و تصمیم بر آن شده که درختانى متناسب با اقلیم اصفهان 

کاشته شود؛ با وجود این، نمى توان از وضعیت هزاران درخت 
چنارى که سایه گستر معابر و خیابان هاى اصفهان هستند 
اما این خزان زودرس در آنها بیشتر دیده مى شود هم گذشت، 
پدیده اى که مدیران شهرى آن را تکذیب نمى کنند و باور 
دارند اکنون چاره اى جز مدیریت آبیارى درختان و گیاهان 

اصفهان وجود ندارد. 
اغلب درختانى که در اصفهان در سالیان قبل کاشته مى شده 
درخت چنار بوده و به نظر مى رسد که تعداد زیاد این درختان 
در اصفهان که نسبت به خشکسالى حساسیت بیشترى دارند 

باعث شده که خزان اصفهان بیشتر دیده شود. 
اگر استثنائات را کنار بگذاریم، نیاز آبیارى فضاى سبز شهر 
اصفهان که اغلب درختان چنار هستند، حدود 60 میلیون 
مترمکعب اســت، اما اکنون به گفته مجید عرفان منش، 
مدیر ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان، 
در بهترین حالــت کمتر از 25 میلیــون مترمکعب آب در 
اختیار داریم و از این مقدار حدود 8 میلیون مترمکعب پساب 
فاضالب است؛ بنابراین، کافى نبودن آب براى آنچه درختان 
اصفهان نیــاز دارند، اکنون باعث شــده که طبق معمول 
ســال هاى پیش چنارها زودتر از بقیه درختان خزان را به 

خود ببینند. 
به نظر مى رســد هر چند که درخت چنار، درختى آب بر به 
شمار مى رود و کاشت آن در شرایط کم آبى توصیه نمى شود 
اما درختان پرقدمت چنار اصفهان که نوستالژى هاى این 
شهر به شمار مى روند جزو سرمایه هاى تاریخى و طبیعت 
زیباى شهر محسوب مى شوند و این مسئله بار سنگینى را 
بر دوش شهر مى اندازد تا با تمام توان از درختانى که میراث 
اصفهان به شمار مى آیند مراقبت کند تا در آینده به سوگ 

آنها که سالیان سال مراقبمان بودند ننشینیم.

خزان زودرس، نفس درختان شهر را گرفته است

پاییز چنارهاى اصفهان
 در میانه تابستان

معرفى گرانفروشان در روزنامه شهردارى
 نصف جهــان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 
روز گذشته خود از «رکوردداران گرانفروشى در 
اصفهان» رونمایى کرد. این روزنامه در گزارشى 
نوشت که «نان، مواد پروتئینى و غالت در صدر 
گرانفروشــى هاســت و در چهار ماهه امســال 
نانوایى ها درزمینه گرانفروشــى نان و آرد رکورد 

زده اند.»
در گــزارش «اصفهــان زیبــا» آمده اســت: 
«گرانفروشى تخلفى است که در اصفهان بیشتر 
محرز اســت. تا پیش از شــیوع کرونا حمیدرضا 
خشنود، معاون سابق بازرســى سازمان صمت 
اصفهان، اعالم کرده بود کــه اصفهان در زمینه 
گرانفروشى رتبه نخست را در بین استان ها دارد 
و بعد از آن هم اصفهان در زمینه احتکار پیشــتاز 

است. در شرایط فعلى نیز همچنان گرانفروشى به 
عنوان اصلى ترین تخلف در بین واحدهاى صنفى 

اصفهان شناخته مى شود.»
روزنامه شــهردارى اصفهان دلیل گرانفروشى 
در این شــهر را «شــیوه برخــورد تعزیراتى در 
بازار» مى داند که به نوشــته این روزنامه داراى 
«ضعف» اســت. «اصفهان زیبــا» اضافه مى 
کند کــه «گاهى اوقــات با وجــود جریمه هاى 
متعدد و پلمــب واحدهایى کــه مرتکب تخلف 
شــده اند، باز هم این افراد به کار خود ادامه داده 
و تخلف هاى خــود را انجام مى دهنــد که این 
موضوع نشــان دهنده عدم بازدارندگى جریمه ها 
و به نوعى عادى شــدن آن براى افراد متخلف و 

سودجو است».

دشوارى هاى همسایگى با نانوایى

یکى از ویژگــى هاى واحدهاى نانوایى در هر شــهرى، 
سروصداى زیاد ناشى از  کار کردن ماشین هایى است که 
براى پخت نان از آنها استفاده مى شود. این سروصدا بعضًا 
چنان زیاد است که کارگران شاغل در این واحدهاى صنفى 
نمى توانند به راحتى با یکدیگــر صحبت کنند و ناچارند 

منظورشان را با فریاد زدن(!) بیان کنند.
حاال ایــن موضــوع را بگذارید در کنــار کار کردن یک 
تلویزیون یا رادیــو در بعضى از این نانوایــى ها که طبعًا 
براى آنکه مى بایست صداى برنامه در حال پخش از این
 گیرنده ها به گوش کارگران برسد، صداى آن هم باید در 

باالترین حد خودش انتخاب شود. 
این شرایط وضعیت نامناسبى را براى واحدهاى مسکونى 
چسبیده به این نانوایى ها ایجاد مى کند. فقط تصور کنید 
تحمل سروصداى ماشین هاى پخت نان در کنار صداى 
بسیار بلند تلویزیون یا رادیو و همچنین داد وفریاد چندین 
کارگر شاغل در نانوایى براى اینکه با هم صحبت کنند را 
که چه مصیبت هر روزه اى براى همسایگان این واحدهاى 

صنفى مى آفریند.
گرماى هوا، وضعیت نامناسب اقتصادى، انواع آلودگى هاى 
صوتى و حاال هم مشکل صداسازى نانوایى ها! به نظرتان 

اعصابى براى همسایه واحدهاى نانوایى مى ماند؟! 

برگزارى جشن تابستانه «لبخند آبى» در میمه
 نصف جهــان  روابط عمومى شــهردارى میمه از 
برگزارى جشن تابســتانه «لبخند آبى» در پارك 

معلم شهر میمه خبر داد.
جشنواره تابستانه لبخند آبى (آب و حباب) با اجراى 
یکى از مجریان کودك در چمن مصنوعى پارك 

معلم میمه برگزار شد. این جشن با حضور پر شور 
کودکان، نوجوانان و بزرگســاالن، با هدف ایجاد 
شــادى و نشــاط و برگزارى آیتم هاى ورزشى  
براى کودکان با حضور شخصیت هاى کارتونى 

برگزار شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان گفت: 
دولت فقط در حد ذخایر استراتژیک برنج و شکر ذخیره 
مى کند. از ابتداى سال تاکنون 11 هزار تن برنج خارجى 
و 17 هزار تن شکر سفید توسط شرکت بازرگانى دولتى 
در استان اصفهان توزیع شده تا بازار تنظیم شود. ذخایر 

برنج و شکر استان اکنون وضعیت مناسبى دارد.
محسن ضیایى اظهار کرد: ســه کارخانه قند در استان 
اصفهان فعال است، شکر خام از بنادر براى این کارخانه ها 

تأمین مى شود تا در ســایر فصول که چغندر قند وجود 
ندارد، این کارخانه ها همچنان فعال باشــند. این ســه 
کارخانه معین 10 استان بوده و شکر تصفیه شده را به این 
استان ها صادر مى کنند. در طول سال هاى گذشته حدود 
100 هزار تن شکر به این کارخانه ها تحویل داده شد که 

حدود 20 درصد از آن در استان اصفهان مصرف شد.
ضیایى اضافه کرد: تعــداد نانوایان آزادپز در اســتان 
اصفهــان بیش از ســایر استان هاســت و تاکنون نیز 

درخصوص نصب دستگاه کارتخوان هوشمند براى این 
نانوایان تصمیمى گرفته نشده است. 

وى خاطرنشان کرد: گندم، برنج یا شکر وارداتى پیش از 
انجام آزمایشات سازمان غذا و دارو به بازار داخلى عرضه 
نمى شود. همچنین پس از ورود هر یک از این کاالها به 
استان، نمونه بردارى توسط سازمان غذا و دارو به صورت 
مکرر انجام مى شــود؛ بنابراین، ســالمت این کاالها 

تضمین شده است.

3 کارخانه شکر اصفهان معین 10 استان هستند

نگاه روز

نوع دیگرى از سد معبر
 نصــف جهان   ســد معبر همیشــه هم به تخلف 
واحدهــاى صنفــى در قــرار دادن کاالهــا و 
محصوالتشان در پیاده روها ختم نمى شود. گاهى 
ســد معبر نه در پیاده رو که در سواره رو مشاهده 
مى شــود! این موضوع، به خصــوص در خیابان 
هایى که رفت و آمد در آنها زیادتر است بیشتر به 

چشم مى خورد. 
همه چیز هم از ســاعات ابتدایى صبح شروع مى 
شود؛ از ســاعاتى که فقط برخى از این واحدهاى 
صنفى کرکره ها را باال مى کشــند تا روز کارى 
دیگرى را آغاز کنند. وقتى مسئول واحد صنفى در 
همان اول صبح اتومبیلش را مقابل مغازه اش در 
خیابان قرار مى دهد، به نظر اتفاق مهمى رخ نداده 
اما تصور کنید که این اتومبیل گاهى تا آخر شب 

در همان نقطه باقى مى ماند و تازه، حق مالکیتى 
هم از گوشه خیابان براى آن صاحب مغازه ایجاد 

مى کند! 
به کرات دیده ایم که ایــن متصدیان واحدهاى 
صنفى با کسانى که مى خواهند اتومبیل، دوچرخه 
و موتور خود را در مقابل مغازه هایشان پارك کنند 
درگیر و معترض شده اند که چرا حق مالکیت آنها 
از خیابان سلب شده است! تازه کار به همینجا ختم 
نشده و بعضى از این مغازه داران حتى اگر از اول 
صبح با وسیله نقلیه به سر کارشان نیامده باشند اما 
موانعى را در جاى پارك همیشگى جاساز مى کنند 
تا اگر در طول روز به منزل سرى زدند و با وسیله 
نقلیه اى برگشتند، جاى پارکشان محفوظ مانده 

باشد. به این مى گویند سد معبر خیابانى!   

مریم محسنى

کانیوگذارى و زیرسازى 2 خیابان کمشچه
 نصف جهان  شــهردار کمشــچه از کانیوگذارى و 
زیرسازى خیابان هاى «خیام» و «استقالل» این 

شهر خبر داد.
محمد طرمه فروشان طهرانى همچنین به زیرسازى 

محله حسینیه چهارده معصوم(ع) اشاره کرد و افزود: 
با توجه به اینکه نهضت آسفالت در کمشچه آغاز شده 
اســت اقدام به اصالح کوچه جهاد، آسفالت کوچه 

اقاقیا و لکه گیرى و آسفالت معابر شهرى کرده ایم.

بهسازى پیاده روى پارك تمدن ورزنه
 نصف جهــان   شــهردار ورزنه از آغــاز عملیات 
بهســازى پیاده روى «پارك تمدن» این شــهر 

خبر داد. 
حامد اخگر افزود: در راســتاى اجراى پروژه هاى 
عمرانى در سطح شــهر، عملیات بهسازى پیاده 
روى پارك تمدن در حال انجام است. وى در ادامه 
با بیان اینکه اجراى عملیات آسفالت کوچه «شهید 
صادقى» نیز به اتمام رسیده است، عنوان کرد: پس 
از اتمام عملیات زیرسازى و کانیوگذارى، اجراى 

آسفالت کوچه شهید صادقى انجام شد.
وى همچنین در بخش دیگرى از ســخنانش به 
تحویل خودروهاى ویژه به بانــوان متقاضى در 
ورزنه اشاره کرد و بیان داشــت: با توجه به اینکه 
ظرفیت خودروى ویژه بانوان در ورزنه تکمیل بود و 
نیاز این شهرستان به تعداد بیشترى تاکسى جهت 
خدمت رســانى به بانوان احساس مى شد، مجوز 
چندین دســتگاه خودروى ویژه، صادر و تحویل 

متقاضیان شد.

رئیس انجمن انبوه ســازان اســتان اصفهان بــا اعتقاد بر 
اینکه کشور نیازمند مســکن ارزان تر براى رده هاى پایین 
و یا درآمدهاى مختلف اســت، گفت: خرید خانه هاى زیر 
یک میلیارد تومان تقریباً در شــهرهاى متوســط و بزرگ

 غیرممکن است.
مهدى جعفرپیشه با بیان اینکه زمانى که عوامل مسکن را 
کنار هم مى گذاریم بخشــى از آن در اختیار دولت است و 
بخشى در اختیار دولت نیست، تأکید کرد: تأمین زمین مجانى 
در اختیار دولت است، اما دولت امکان ارزان کردن مصالح و 
دستمزد را ندارد، بنابراین در این شرایط شاید خرید خانه هاى 
زیر یک میلیارد تومان تقریبًا در شهرهاى متوسط و بزرگ 

غیرممکن است.

وى در پاسخ به اینکه به دلیل افزایش قیمت ها باید به سمت 
ساخت وساز خانه هایى با متراژ پایین و حدود 50 متر برویم، 
گفت: در این مســیر ما درگیر مشــکالت ضوابط شهرى 
هستیم. وقتى مى گوییم هر واحد یک پارکینگ، شش متر 
البى عمومى و... داشته باشــند در این شرایط ساخت خانه 
50 مترى امکانپذیر نیست، بنابراین یکى از راه ها این است 
که به سمت ساخت واحدهایى برویم که این ضوابط در آنها 

کمتر رعایت شود.

خرید خانه  زیر یک 
میلیارد غیرممکن است

دریا قدرتى پور
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اگر شــما هم مى خواهید بدانید که چگونه توصیه هاى فید اینستاگرام را براى یک ماه 
غیرفعال کنیم، این گزارش را بخوانید.

ممکن است اینســتاگرام از طراحى مجدد شــبیه به تیک تاك عقب نشینى کند و از 
توصیه ها و پیشنهادات مداوم خود بکاهد، اما این مانع از نمایش محتواى توصیه شده 

در فید شما نمى شود.
برخى کاربران با این موضوع مشکلى ندارند، اما برخى دیگر مایل به دیدن ویدئو هاى 
پیشنهادى اینستاگرام نیســتند. اما همانطور که آدام موســرى رئیس اینستاگرام، در 
اوایل این هفته در یکى از استورى هاى خود به آن اشاره کرد، راه حلى براى خالصى از 

توصیه هاى اینستاگرام وجود دارد.
این امکان وجود دارد که توصیه ها و پست هاى پیشنهادى را از فید اصلى اینستاگرام خود 

به مدت 30 روز مخفى کنید و این کار فقط چند ثانیه طول مى کشد.
براى انجام این کار، در فید اصلى اینســتاگرام خود حرکت کنید تا با یک پست توصیه 
شده روبرو شوید. اینگونه پست ها معموًال با توضیحاتى براى اینکه چرا آن ها را مى بینید 

همراه است، مانند "چون شما یک ویدئو از __ تماشا کردید" یا "چون شما __ را دنبال 
مى کنید. "

اکنون روى عالمت X آن ضربه بزنید. پس از انجام این کار، متنى را خواهید دید که تأیید 
مى کند آن پست خاص پنهان شده است. اما ما مى خواهیم مدت طوالنى ترى از شر این 
موارد خالص شویم؛ بنابراین از گزینه هاى فهرست شده، روى تعویق همه پست هاى 

پیشنهادى در فید به مدت 30 روز، ضربه بزنید.
پس از آن، یک عالمت ســبز رنگ ظاهر مى شــود که تأیید مى کند فید شــما حاوى 

پست هاى پیشنهادى براى 30 روز آینده نخواهد بود.
تمام! کل ماجرا همین بود و با اینکه تنظیمات خاصى براى این کار وجود ندارد، اما این 

یک راه مفید براى کنترل بیشتر بر نحوه عملکرد برنامه است.

با توجه به شواهد به دست آمده باید گفت که احتماال گوشى هاى هوشمند آیفون 14 
پرو و پرو مکس، به نمایشگر همیشه روشن مجهز خواهند شد.

همانطور که احتماال مى دانید گوشى هاى هوشــمند آیفون 14 پرو و پرو مکس با 
نمایشگر همیشه روشن عرضه خواهند شد.

 به تازگى نیز شواهدى به دست آمده که نشان مى دهد آخرین نسخه سیستم عامل 
گوشى هاى هوشــمند اپل (iOS 16)، شامل تصاویر به روز شــده براى کار با این 

ویژگى است.
گوشــى هاى آیفــون 13 پــرو و پــرو مکــس، اولیــن آیفون هایــى بودنــد 
کــه داراى نــرخ تازه ســازى صفحــه 120 هرتــزى بودنــد. ایــن قابلیــت 
به نمایشــگر اجــازه مى دهد تــا دو برابر ســریع تر از صفحه هــاى 60 هرتزى 
تازه ســازى شــود تــا محتــواى متحــرك، روان تــر و ســریع تر بــه نظــر 

برسد.
همچنین از آنجایى که نرخ هاى تازه سازى باال، باعث کاهش بیشتر باترى مى شوند، 
 (LTPO) اپل گوشى هاى خود را با فناورى اکسید پلى کریســتالى با دماى پایین

طراحــى کرد که 
امکان تازه سازى 

پویا را فراهم مى کند و 
بسته به آنچه روى صفحه است تغییر مى کند.

اما یکى از محدودیت ها این است که این گوشى ها فقط مى توانند نرخ تازه سازى 
را تا 10 هرتز کاهش دهند و احتماًال به همین دلیل اســت که به ویژگى نمایشگر 

همیشه روشن، مجهز نیستند.
شایعه شده اســت که آیفون 14 پرو و پرو مکس، داراى نمایشگر هایى هستند که 
نرخ تازه سازى 1 هرتز را امکان پذیر مى کند و این خبر خوبى براى شایعات در مورد 

نمایشگر همیشه روشن است.
اگر این نکته درســت باشــد، گــواه بــر این اســت که اپــل در حــال آماده 
سازى ویژگى نمایشــگر همیشه روشــن اســت. این قابلیت در حال حاضر در 
اپل واچ سرى 5 و مدل هاى جدیدتر وجود دارد و به شما امکان مى دهد اطالعات 

قابل توجهى مانند زمان را مشاهده کنید.

ایســوس Zenfone 9 جدیدترین پرچمدار ایسوس و 
یکى از کوچک ترین گوشى هاى پرچمدار دنیا رونمایى

 شد.
 8 Zenfone این گوشى هوشــمند به کمى کوچکتر از 
است، اما به سنســور دوربین، باترى و خنک کننده مایع 

VC بزرگترى مجهز شده است.

 ابعــاد 146.6 در 68.2 در 9.5 میلــى متــرى و وزن 
165 گرمى این دســتگاه، آن را به یکى از کوچکترین 

پرچمداران اندرویدى تبدیل کرده است. 
این دستگاه از چیپست جدید اسنپدراگون 8 پالس نسل 1 
بهره مى برد و ایسوس براى خنک نگه داشتن آن به جاى 
استفاده از لوله حرارتى به کار رفته در Zenfone 8 از یک 

محفظه بخار بزرگ استفاده کرده است.
Zenfone 9 در سه پیکربندى رم LPDDR۵ و حافظه 
UFS 3,1 ارائه مى شود؛ 8 گیگابایت رم و 128 گیگابایت 

حافظه داخلى، 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه 
داخلى و 16 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلى. 
این دســتگاه مانند Zenfone 8 فاقد اســالت کارت 
میکرواس دى است. این گوشى هوشمند با اندروید 12 
عرضه مى شود و 2 به روز رسانى سیستم عامل اصلى و 

حداقل 2 سال وصله امنیتى را دریافت خواهد کرد.
فریم میانى دســتگاه از آلومینیوم ســاخته شده است. 
قسمت پشــتى آن نیز از جنس یک ماده پلیمرى است 
که خراشــیدن آن سخت تر از پالســتیک و مقاوم تر از 

شیشه است.
 این گوشى با استاندارد IP۶۸ براى مقاومت در برابر گرد 

و غبار و آب ارائه مى شود و نماى جلوى آن توسط گوریال 
گلس ویکتوس محافظت مى شود. 

پرچمدار جدید ایسوس با یک صفحه نمایش 5.9 اینچى 
OLED سامسونگ با قابلیت +HDR۱۰  و وضوح 1080 

در 2400 پیکســل، نســبت ابعاد تصویر 20:9، تراکم 
پیکســلى ۴۴۵ppi، نرخ رفرش 120 هرتز و نرخ نمونه 

بردارى لمسى 240 هرتز ارائه مى شود.
 Zenfone 9 از سه سنسور سونى براى دوربین هاى خود 
استفاده مى کند؛ ماژول اصلى دوربین پشتى، یک دوربین 
50 مگاپیکسلى IMX۷۶۶ (1.56/1 اینچ سایر سنسور، 
1.0 میکرومتر سایز پیکسل) مى باشد. این ماژول داراى 
یک تثبیت کننده هیبریدى گیمبال 6 محوره است که 

سه برابربهتر از OIS معمولى مى باشد. 
 IMX۷۶۶ در این گوشــى لنز تله فوتو وجود نــدارد، اما
مى توانــد زوم بــدون افــت 2 برابرى (بــا وضوح 16 

مگاپیکسل) انجام دهد.
دوربین ثانویه یک ماژول فوق عریض 113 درجه است 
 2.55/1) IMX۳۶۳ که در اطراف دوربین 12 مگاپیکسلى
اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر ســایز پیکسل) قرار 
گرفته است. این دوربین داراى ویژگى فوکوس خودکار 
است تا بتواند عکس هاى ماکرو را (در 4 سانتى مترى) 

بگیرد.
 همچنین EIS پیشرفته براى تثبیت HyperSteady را 
نیز ارائه مى دهد. دوربین اصلى قادر اســت ویدیو با نرخ 
۲۴fps ۸K با EIS و ۴K با سرعت ۶۰fps با EIS ضبط

 کند.

 این دســتگاه به یک دوربین ســلفى 12 مگاپیکسلى 
و مجهز شده است که قادر است سلفى هاى واضح 

ویدیو هاى ۴K با سرعت 30 فریم در ثانیه 
(یا ۱۰۸۰p با سرعت 60 فریم در ثانیه) را 

ثبت کند.
همانطور که وعده داده شده بود، باترى 
این دستگاه بسیار بزرگ است؛ باترى 
4300 میلى آمپر ســاعتى آن 300 
میلى آمپر ســاعت بیشتر از باترى 
Zenfone 8 در مخزن خود جاى 

داده است. 
این باتــرى به کاربــران این 
امکان را مى دهد تا از حداکثر 
ظرفیت آن استفاده نکنند و 
حداکثر شــارژ را روى 90 
٪ یــا 80 ٪ تنظیم کنند. 
تنظیم حداکثــر ظرفیت 

باتــرى روى 80 درصــد احتمال 
آسیب رسیدن به باترى را کاهش 

مى دهد.
 ایسوس مى گوید این گوشى 
2 روز عمــر باتــرى را ارائه 
مى دهد. این دســتگاه با دو 
اسپیکر و جک 3.5 میلى مترى 

 Zenfone 9  هدفون ارائه مى شود. ایسوس
با قیمت پایه 800 یورو عرضه خواهد شد.

چطور پست هاى پیشنهادى و توصیه هاى 
فید اینستاگرام را حذف کنیم؟

نمایشگر همیشه روشن به آیفون 14 مى آید

ایسوس Zenfone 9؛
 کوچک ترین گوشــى 
 پرچمدار جهان

مرکز مدیریت راهبردى افتا اعالم کرد: باج افزار Luna عالوه بر رمزنگارى 
داده هاى حساس در سیستم هاى ویندوز، لینوکس و ESXi، آن ها را سرقت 

مى کند.
مرکز مدیریت راهبردى افتا گفت، محققان کسپرســکى گزارش داده اند که 
توســعه دهندگان باج افزار Black Basta، عملکرد جدیدى را پیاده ســازى 
کرده اند که متکى بر راه اندازى سیســتم در حالت امن (safe mode) قبل از 

رمزگذارى و تقلید از سرویس هاى ویندوز است.

از آنجا که در حالت امن، برخــى از نرم افزار هاى امنیتى و ضــد بدافزار اجرا 
نمى شوند در نتیجه باج افزار شناسایى نخواهد شــد و فایل هاى موجود را در 
 Black سیســتم، به راحتى رمزگذارى خواهد کرد و این موضوع به باج افزار

Basta این امکان را مى دهد که مکانیزم هاى امنیتى را دور بزند.

 BlackCat بر اساس یافته هاى محققان امنیتى، این باج افزار، مانند دو باج  افزار
و Hive به زبان Rust نوشته شده است.

سیستم نظارت فعال کسپرســکى، در ماه ژوئن 2022، باج افزار Luna را از 

طریق تبلیغى شناسایى و کشف کرد که در انجمن باج افزاِر darknet انجام 
شده بود.

کارشناسان با تجزیه وتحلیل گزینه هاى خط فرمان باج افزار، متوجه شدند که 
عملکرد باج افزار Luna نسبتًا ساده است، اما رمزنگارى غیرمعمولى دارد و از 
یک رمزگذارى رایج استفاده نمى کند و دو رمزنگارى را با هم ترکیب مى کند.

 Black Basta نیز از کشف نوع جدیدى از باج افزار Uptycs محققان شرکت
گزارش داده اند که سرور هاى VMWare ESXi را هدف قرار مى دهد.

واتس آپ به زودى به مدیران گــروه اجازه مى دهد 
پیام ها را براى همه در اندروید حذف کنند.

  واتس آپ در حال کار بر روى قابلیتى اســت که به 
مدیران گروه اجازه مى دهد پیام ها را براى همه حذف 
کنند. این توانایى ادمین ها که اساسا به آنها کمک مى 
کند تا گروه را بهتر تعدیل کنند در حال ارائه به تعداد 
انگشت شــمارى از آزمایش کنندگان است. دومین 
قابلیتى که برنامه واتــس آپ روى آن کار مى کند، 
نوعى ربات چت است که اعالن هاى درون برنامه اى 
را براى ویژگى هاى جدید از واتس آپ مســتقیمًا در 
برنامه ارائه مى کند. ایــن قابلیت براى اندروید نیز در 

حال آزمایش است.
هر دو ویژگى توسط WABetainfo مشاهده شده اند، 
پلتفرمى که ویژگى هاى واتس آپ را قبل از انتشــار 
براى عموم آزمایش مى کند. اولیــن ویژگى که در 
نسخه آزمایشى واتس آپ براى اندروید 2,22,17,12 
مشاهده شد، براى گروه کوچکى از آزمایش کنندگان 
در دسترس است و نشــان مى دهد که واتس آپ به 
زودى به مدیران گروه اجازه مى دهد پیام ها را براى 
همه حذف کنند. مدیر گروه مى تواند پیام دریافتى را 

براى همه افراد گروه حذف کند.
اعضاى گروه مى توانند ببینند که ادمین پیامى را که 
توسط یکى دیگر از شــرکت کنندگان گروه ارسال 

شده، حذف کرده است. این ویژگى به مدیران گروه 
کمک مى کند تا گروه هاى واتــس آپ خود را بهتر 

تعدیل کنند.
قابلیــت دوم نیز بــراى کاربران اندرویــد در واتس 
آپ و هنوز در دست توسعه اســت. طبق اطالعات 
موجود، این ویژگى اعالن هاى داخلى برنامه را براى 
ویژگى هاى جدید از واتس آپ دقیقًا در داخل برنامه 
ارائه مى کند. این بــه کاربران کمک مى کند تا اخبار 

مربوط به ویژگى هاى واتس آپ را به روز نگه دارند.
عالوه بــر اعالن هــاى درون برنامــه اى، کاربران 
مى توانند «حتــى نکات و ترفندهایــى براى بهبود 
تجربه شــما در واتس آپ دریافت کنند». همچنین 
مى تواند درگاهى براى متا (صاحب واتس آپ ) جهت 
ارســال اطالعات در مورد حریم خصوصى و امنیت 
باشد. الزم به ذکر است که این چت فقط خواندنى و 
همچنین رمزگذارى سرتاسر خواهد بود. عالوه بر این، 
طبق WABetainfo، کاربران همچنین مى توانند در 

آینده این چت را مسدود کنند.
هر دوى ایــن ویژگى ها هنوز به طــور کامل آماده 
نشده اند تا در دسترس عموم قرار گیرند و هیچ تاریخى 
براى انتشار آنها وجود ندارد. همانطور که گفته شد، 
ویژگى حــذف ادمین براى تعداد کمــى از آزمایش 

کنندگان بتا ارائه شده است.

باج افزار جدید Luna مکانیزم هاى امنیتى را دور مى زند

ویژگى که دست 
ادمین گروه واتس آپ را 

باز مى کند

طالیى ترین راهکارهاىکاهش 
مصرف اینترنت گوشى

طالیى ترینر
مص

خاموش کردن 
دیتاى موبایل

 اگر دیتا موبایل روشــن باشد و از آن 
استفاده نکنید از اینترنت شما توسط 

اپلیکیشن ها مصرف مى شود.

 براى انجام این کار باید به تنظیمات اپلیکیشن موردنظر 
بروید و گزینــه Notification and sounds را خاموش 

کنید.

غیرفعال کردن 
نوتیفیکیشن ها

تمام فایل ها را به صورت دستى کنید و در زمان موردنیاز آن ها را 
دانلود کنید، با مدیریت دانلودهاى خودکار مى توانید از مصرف 

بیش از اندازه اینترنت جلوگیرى کنید.

شــما مى توانید تنظیم کنید که هر زمان شما به واى فاى متصل 
شدید به طور خودکار برنامه ها بر روز رسانى شوند با این کار مصرف 
اینترنت شما افزایش پیدا مى کند ولى دیگر از دیتا مصرف نمى شود.

براى محدودکردن مصرف نت اینستاگرام، در اپلیکیشن وارد قسمت 
تنظیمات شوید گزینه account را انتخاب کنید و در این بخش گزینه 

cellular Data use را باز کنید و use less data را غیرفعال کنید.

برنامه هاى تغییر IP باعث مى شوند مصرف اینترنت شما 
افزایش پیدا کند، براى همین سعى کنید از آن ها استفاده 

نکنید یا بعد از پایان کارتان آن را خاموش کنید.

شــما مى توانید یکى از این مرورگرهاى کم مصرف را بر روى 
گوشــى تان نصب کنید و از آن در طول روز براى جســتجو 

استفاده کنید.

مدیریت 
دانلود ها

غیرفعال کردن 
به روزرسانى 
خودکار برنامه ها

محدودکردن 
مصرف اینترنت 
اینستاگرام

خاموش کردن 
برنامه هاى 

IP تغیر
استفاده کردن 

از مرورگر 
کم مصرف
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توییتر در حال کار بر روى ویژگى جدیدى است که 
به افراد امکان دنبال کردن کاربران توییتر و خواندن 
توییت هاى آن هــا را بدون ثبت نام در این شــبکه 

اجتماعى مى دهد.
توئیتر در حال کار بر روى ویژگى جدیدى است که به 

افراد امکان دنبال کردن کاربران 
توئیتــر و خوانــدن توئیت هاى 

آن ها را بدون ثبت نام در این شبکه 
اجتماعى مى دهد.

این قابلیت در واقع این امکان را براى 
کاربران ایجاد مى کند که توئیتر را پیش از 

انجام تعهد امتحان کنند. ایــن ویژگى با دکمه 
جدیــد Try Twitter در صفحــه ورود جدید ارائه 

مى شود.
در این صفحه عالوه بر یــک پیوند معمولى «ثبت 
 Try Twitter نام یا ورود به سیســتم» دکمه جدید
نیز اضافه شده است. این قابلیت فقط امکان مشاهده 

و دنبال کردن مطالب کاربران توئیتــر را در اختیار 
افراد قرار مى دهد و بســیارى از اقدامات دیگر مانند 
ریتوئیت، الیک کردن، بوك مارك و پست گذاشتن 
همچنان نیاز به ثبت نام و ورود به سیســتم دارند. 
کاربران مى توانند براى مدت محدودى از این ویژگى 

استفاده کنند.
«لــورا بورخــاوزر» سرپرســت 
محصوالت توییتر مى گوید: «شاید 
همه دوست نداشــته باشند اولین 
بارى که توییتــر را امتحان مى کنند، 
یک حساب کاربرى ایجاد کنند. 
تیم ما قصد دارد راهى آسان براى 
خواندن توئیت هــا در اختیار مردم قــرار دهد.» او 
همچنین اشاره مى کند که ممکن است این ویژگى 
در آینده بهبود هایى نیز به همراه داشته باشد و بدون 
نیاز به ورود به برنامه، تجربه اى پیشرفته تر از قبل را 

در اختیار کاربران قرار دهد.

 را 

توییتر از قابلیت جدید خود رونمایى کرد

ى پ ى ن ور
وقادر است سلفى هاى واضح

30 فریم در ثانیه  عت
60 فریم در ثانیه) را 

ده شده بود، باترى 
رگ است؛ باترى 

ـاعتى آن 300
یشتر از باترى 
جاى  نخود

ـران این 
 حداکثر
کنند و 

0ى 90
کنند. 
رفیت 

صــد احتمال 
ى را کاهش 

ن گوشى 
ى را ارائه 
گاه با دو

لى مترى 
Zenfone9  9 یسوس
وعرضهخواهدشد.

نوع
ب را
برن
حا
هر
پلت
برا
نس
مش
در
زو
هم
برا

اعض
توس

تو
به
تو
اج
تو
افر
تو
آ

رد که 
سازى

 مى کند و 
ه روى صفحه است تغییر مىکند.

ا ا ا ط ف ا گ ا ک ا ا ا

ى 

ن ثبت نام در این شــبکه 

ویژگى جدیدى است که به 
کاربران 
ت هاى 

 این شبکه

را براى مکان
 توئیتر را پیش از 

ایــن ویژگى با دکمه 
 صفحــه ورود جدید ارائه 

ریتوئیت، الیک کردن، بوك
همچنان نیاز به ثبت نام و

کاربران مى توانند براى مدت
استفاده ک
ب «لــورا
محصوال
همه دوس
بارى که توی
یک حس
تیم ما قص
خواندن توئیت هــا در اخت
که مىکند اشاره همچنین



سالمتسالمت 05054384 سال نوزدهمپنج شنبه  20 مرداد  ماه   1401

استفاده صحیح و مناســب از تن ماهى در رژیم غذایى 
مى تواند مزیت هاى مختلفى هم داشــته باشد. در ادامه 
این مطلب با جنبه هاى مثبت و منفى استفاده از تن ماهى 

آشنا خواهیم شد.
 تن ماهى یکى از غذا هاى داراى ماندگارى باال و نســبتا 
ارزان قیمت است که هم ارزش تغذیه اى خوبى دارد و هم 
مى تواند در تهیه وعده هاى غذایى مختلف کاربرد داشته 

باشد، از ساالد تا ساندویچ.
با این که نمى توان مزیت هاى تغذیه اى تن ماهى را نادیده 
گرفت، امــا به هیچ وجه نباید در مصــرف آن زیاده روى 
کرد، زیرا چنیــن کارى مى تواند به مســمومیت با جیوه 

منتهى شود.
استفاده صحیح و مناســب از تن ماهى در رژیم غذایى 
مى تواند مزیت هاى مختلفى هم داشــته باشد. در ادامه 
این مطلب با جنبه هاى مثبت و منفى استفاده از تن ماهى 

آشنا خواهیم شد.

1. پروتئین دریافتى تان را افزایش مى دهید
افزودن پروتئین به رژیم غذایى مى تواند ترفند ارزشمندى 
باشد، زیرا احساس سیرى طوالنى ترى به وجود مى آورد 
و درنهایت کالرى هاى دریافتى را کاهش مى دهد. یک 

کنســرو تن ماهى معموال بین 30 تا 45 گرم 
پروتئین دارد درحالى که ایــن مقدار تقریبا 

مى تواند کل نیاز روزانه بدن به پروتئین را تامین 
کند. بنابرایــن، مصرف تن ماهــى مى تواند راهکار 

مناسبى براى تامین پروتئین مورد نیاز بدن باشد.

2. سالمت مغز و چشم را تقویت مى کنید
تن ماهى، به خاطر داشتن اسید هاى چرب امگا-3، یکى از 
غذا هایى است که عملکرد مغز و چشم را تقویت مى کند. 
DHA که یکى از انواع امگا-3 است و در تن ماهى یافت 
مى شود، خواص خوبى براى تقویت حافظه دارد. عالوه بر 
این، ترکیبات امگا-3 موجود در تن ماهى مى توانند التهاب 
را کاهش دهند و عالئم خشکى چشم را رفع کنند. پس 
اگر واقعا طبق یک الگوى صحیح از تن ماهى اســتفاده 

کنید، از این مزیت خاص هم بهره مند خواهید شد.

3. اگر روغــن آن را مصــرف کنید، دچار 
افزایش وزن مى شوید

تن ماهى بسته بندى شده درون روغن داراى مزیت هایى 
مانند ترکیبــات پروتئینــى و طعم بهتر نســبت به تن 
ماهى بسته بندى شده درون آب اســت، اما واقعیت این 

اســت که تن ماهى روغنى نهایتا چربى ها و کالرى هاى 
بیشترى دارد و مى تواند باعث افزایش وزن شود.

تن ماهى روغنى در هر 30 گرم حدودا 56 کیلوکالرى و 
2 گرم چربى دارد درحالى که تن ماهى بسته بندى شده با 
آب معموال در هر 30 گرم حدودا 24 کیلوکالرى و 1 گرم 

چربى خواهد داشت. 
اگر به هر دلیلى (مانند طعم بهتــر) از تن ماهى روغنى 
استفاده مى کنید، حداقل باید روغن تن ماهى را جدا کنید 
و دور بریزید تا میزان چربى و کالرى دریافتى را کاهش 

دهید.

4. ممکن است دچار نفخ شوید
یکى از ترکیبات موجود در همه انواع تن ماهى، سدیم است 
که دریافت مقادیر باالى آن مى تواند به نفخ منجر شود. 
یک کنسرو تن ماهى، صرف نظر از این که درون روغن یا 
آب بسته بندى شده باشد، معموال یک چهارم از نیاز روزانه 
بدن به ســدیم را تامین مى کند. اگرچه دریافت ســدیم 
براى تنظیم مایعات بدن ضرورى است، اما زیاده روى در 
دریافت سدیم مى تواند باعث نفخ شود. بنابراین، تن ماهى 

نمى تواند غذاى مناسبى براى استفاده روزانه باشد.

5. زیاده روى در مصــرف تن ماهى باعث 
مسمومیت با جیوه مى شود

تن ماهى نســبت به ماهى تن تازه داراى جیوه کمترى 
است، اما با این حال میزان جیوه در آن هنوز به اندازه اى 
نیســت که بتوان به صورت روزانه از تن ماهى استفاده 
کرد. امروزه در بعضى از مناطق جهان، تن ماهى سبک 
هم به فروش مى رسد که داراى جیوه کمترى نسبت به 
تن ماهى آلباکور است. بزرگساالن معموال مى توانند هر 
2 هفته از تن ماهى معمولى یا 1 بار در هفته از تن ماهى 
سبک استفاده کنند. در صورت رعایت نکردن این اصل 

مهم، احتمال مسمومیت با جیوه افزایش خواهد یافت.

تحقیقات جدید نشــان مى دهــد که زونا خطــر زوال عقل در آینــده را افزایش
 مى دهد.

زونا، که در اثر فعال شدن مجدد ویروس آبله مرغان ایجاد مى شود، منجر به بروز 
دانه هاى تاول دار ناشى از التهاب عصبى مى شود، و گمانه زنى هایى وجود دارد که 

التهاب ممکن است احتمال تشــخیص زوال عقل را در آینده افزایش 
دهد، بنابراین تیمى از دانشمندان تصمیم گرفتند این موضوع 

را بررسى کنند.
آنها داده هاى بیش از 247 هزار نفــر در دانمارك را 

که در طى 20 سال به بیمارســتان مراجعه کرده 
بودند یا برایشان داروهاى ضد ویروسى براى زونا 
تجویز شده بود و 1.2 میلیون نفر از افراد بدون این 
بیمارى را تجزیه و تحلیل کردند. میانگین سنى 

افراد در این مطالعه 64 سال بود.
از بین افرادى که زونا داشتند، 9.7 درصد تا 21 سال 

بعد دچار زوال عقل شدند. محققان دریافتند که این 
میزان در بین افرادى که سابقه زونا نداشتند 10.3 

درصد بود.
بر اســاس این مطالعه، افــراد مبتال به زونا 
در واقــع 7 درصد کمتر از افــرادى که زونا 

نداشتند، در معرض خطر زوال عقل بودند.

دکتر «ســیگران آلبا اسمیت»، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه آرهوس در 
دانمارك، گفت: «دالیل این کاهش خطر نامشخص اســت، اما مى توان آن را با 
تشخیص نادرست زونا در افراد مبتال به زوال عقل تشخیص داده نشده توضیح داد. 
واکسیناسیون زونا براى افراد مسن تر توصیه مى شود زیرا مى تواند از عوارض این 
بیمارى جلوگیرى کند، اما مطالعه ما نشــان مى دهد که بعید است 

خطر زوال عقل را کاهش دهد.»
او گفت: «این مطالعه نشــان داد افرادى که مبتال به زونا 
بودند و بیمارى به سیســتم عصبى مرکزى گســترش 
یافته بود تقریبًا دو برابر بیشتر در معرض خطر ابتالء 
به زوال عقل بودند، اما چنین عوارضى کمتر 
از 0.۱٪ از افراد مبتال به زونا را تحت تأثیر 

قرار مى دهد.»
اشــمیت گفت: «با افزایش سن افراد، خطر 
ابتال به زوال عقل نیز افزایش مى یابد، و 
تعیین عواملى که ممکن اســت در این 
خطر نقش داشــته باشــند، مهم است. 
زونا اغلب افراد باالى 50 ســال را مبتال 
مى کند. خبر خوب این اســت که مطالعه ما نشــان 
داد که به نظر نمى رســد خطر ابتال به زوال عقل را در افراد 

افزایش دهد.»

تأثیر زونا بر افزایش زوال عقل در آینده

از فواید دهگانه مصـرف 
چاى سبز چه مى دانیـد؟

1. حاوى ترکیبات زیست فعال سالم است

گیاه چاى سبز حاوى طیف وسیعى از ترکیبات سالم است که آن را به نوشیدنى نهایى تبدیل مى کند. چاى سرشار از پلى 

فنول ها است که ترکیبات طبیعى هستند و داراى فواید سالمتى مانند کاهش التهاب و کمک به مبارزه با سرطان هستند.

چاى سبز حاوى کاتچینى به نام اپى گالوکاتچین-3-گاالت (EGCG) است. کاتچین ها آنتى اکسیدان هاى طبیعى 

هستند که به جلوگیرى از آسیب سلولى کمک مى کنند و فواید دیگرى را ارائه مى دهند.

این مواد مى توانند تشکیل رادیکال هاى آزاد را در بدن کاهش دهند و از سلول ها و مولکول ها در برابر آسیب 

محافظت کنند. این رادیکال هاى آزاد در پیرى و بســیارى از انواع 
بیمارى ها نقش دارند.

EGCG یکى از قوى ترین ترکیبات موجود 
در چاى سبز است. تحقیقات توانایى آن 
را براى کمک به درمــان بیمارى هاى 
مختلف آزمایش کرده اســت. به نظر 
مى رسد این ماده یکى از ترکیبات اصلى 
است که به چاى ســبز خواص دارویى 

مى دهد.

2. موجب تقویت عملکرد مغز 
مى شود

چاى سبز بیش از اینکه شما را هوشــیار نگه دارد، ممکن است به 
تقویت عملکرد مغز نیز کمک کند. ماده اصلى فعال کافئین اســت 
که یک محرك شناخته شده است. چاى سبز به اندازه قهوه حاوى 
کافئین نیست، اما به اندازه کافى کافئین براى ایجاد واکنش بدون 

ایجاد اثرات عصبى مرتبط با مصرف بیش از حد آن برخوردار است.
کافئین با مســدود کردن یک انتقال دهنده عصبى بازدارنده به نام 
آدنوزین بر مغز تأثیر مى گذارد. به این ترتیب، شــلیک نورون ها و 
غلظت انتقال دهنده هاى عصبى ماننــد دوپامین و نوراپى نفرین را 

افزایش مى دهد.
تحقیقات به طور مداوم نشان داده است که کافئین مى تواند جنبه هاى 
مختلف عملکرد مغز، از جمله خلق و خو، هوشیارى، زمان واکنش 
و حافظه را بهبود بخشــد. با این حال، کافئین تنها ترکیب تقویت 
کننده مغز در چاى سبز نیست. چاى سبز همچنین حاوى اسید آمینه 

L-theanine است که مى تواند از سد خونى مغزى عبور کند.
L-theanine فعالیت انتقال دهنده عصبى مهار کننده GABA را 
افزایش مى دهد که اثرات ضد اضطرابى دارد. همچنین دوپامین و 

تولید امواج آلفا را در مغز افزایش مى دهد.
مطالعات نشان مى دهد که کافئین و L-theanine مى توانند اثرات 
هم افزایى داشــته باشند. این بدان معنى اســت که ترکیب این دو 

مى تواند اثرات بسیار قدرتمندى در بهبود عملکرد مغز داشته باشد.

3. چربى سوزى را افزایش مى دهد
اگر به لیست مواد تشکیل دهنده هر مکمل چربى سوزى نگاه کنید، به احتمال زیاد چاى سبز در آن 

وجود خواهد داشت. این به این دلیل است که طبق تحقیقات، چاى سبز مى تواند چربى سوزى را 
افزایش داده و سرعت متابولیسم را افزایش دهد.

در یک مطالعه که شامل 10 مرد سالم بود، مصرف عصاره چاى سبز تعداد کالرى سوزانده شده را تا 

4 درصد افزایش داد. در مطالعه دیگرى که شامل 12 مرد سالم بود، عصاره چاى سبز در مقایسه با 

افرادى که دارونما مصرف مى کردند، اکسیداسیون چربى را 17 درصد افزایش داد.

با این حال، برخى از مطالعات روى چاى سبز هیچ افزایشى در متابولیسم نشان نمى دهند، بنابراین 
اثرات ممکن است به فرد و نحوه تنظیم این مطالعه بستگى داشته باشد.

کافئین همچنین ممکن است با بسیج اسید هاى چرب از بافت چربى و در دسترس قرار دادن آن ها 

براى استفاده به عنوان انرژى، عملکرد فیزیکى را بهبود بخشد. دو مطالعه مرورى جداگانه گزارش 

کردند که کافئین ممکن است عملکرد فیزیکى را تقریباً 11-۱۲٪ افزایش دهد.

4. منبع عالى آنتى اکسیدان هاى قوى است
چاى سبز منبع عالى آنتى اکسیدان هاى قوى اســت. آنتى اکسیدان ها خطر ابتال به برخى سرطان ها را 
کاهش مى دهند. سرطان به دلیل رشد کنترل نشده ســلول ها ایجاد مى شود. این موضوع یکى از علل 

اصلى مرگ و میر در جهان است.
تحقیقات نشان داده است که آسیب اکسیداتیو مى تواند منجر به التهاب مزمن شود که مى تواند منجر به 
ابتال به بیمارى هاى مزمن از جمله سرطان شود. آنتى اکسیدان ها مى توانند به محافظت در برابر آسیب 

اکسیداتیو کمک کنند.
تحقیقات ترکیبات چاى سبز را با کاهش خطر ابتال به سرطان مرتبط کرده است.

5. از مغز در برابر پیرى محافظت مى کند
چاى سبز نه تنها مى تواند عملکرد مغز را در کوتاه مدت بهبود بخشد، بلکه ممکن است با افزایش سن 

از مغز شما نیز محافظت کند. بیمارى آلزایمر یک بیمارى شایع عصبى و شایع ترین علت زوال عقل در 

افراد مسن است. بیمارى پارکینسون یکى دیگر از بیمارى هاى رایج تخریب کننده عصبى است و شامل 

مرگ نورون هاى تولید کننده دوپامین در مغز مى شود. چند مطالعه نشان مى دهد که ترکیبات کاتچین 

موجود در چاى سبز مى تواند اثرات محافظتى مختلفى بر روى سلول هاى عصبى در لوله هاى آزمایش و 

مدل هاى حیوانى داشته باشد و احتماًال خطر ابتال به زوال عقل را کاهش دهد.

6. بوى بد دهان را 
کاهش مى دهد

کاتچین موجود در چاى ســبز براى سالمت 
دهان و دندان نیز فوایدى دارد. مطالعات نشان 
مى دهد که کاتچین ها مى توانند رشد باکترى ها 
را سرکوب کنند و به طور بالقوه خطر عفونت 

را کاهش دهند.
کاتچین موجود در چاى ســبز ممکن است از 
رشد باکترى ها در دهان جلوگیرى کرده و خطر 

بوى بد دهان را کاهش مى دهد.

نوع 2 کمک مى کند7. به پیشگیرى از دیابت 
که ممکن است به دلیل مقاومت به انسولین یا ناتوانى است. دیابت نوع 2 شامل افزایش سطح قند خون است نرخ دیابت نوع 2 در دهه هاى اخیــر در حال افزایش 

درصد کمتر در معرض خطر ابتال به دیابت نوع 2 بودند.داد افرادى که بیشتر چاى سبز مى نوشیدند تقریبًا 42 را کاهش دهد. یک مطالعه بر روى افراد ژاپنى نشان حساسیت به انسولین را بهبود بخشد و سطح قند خون مطالعات نشــان مى دهد که چاى ســبز ممکن است در تولید انسولین ایجاد شود.
 قلبى پیشگیرى مى کند

8. از بیمارى هاى

بیمارى هاى قلبى عروقى، از جمله بیمارى قلبى و سکته مغزى، علت اصلى مرگ و میر در 

سراسر جهان هستند. مطالعات نشان مى دهد که چاى ســبز ممکن است برخى از عوامل 

 LDL کلسترول تام و کلسترول
را بهبود بخشد، که شامل بهبود 

خطر اصلى این بیمارى ها 
(کلسترول بد) است.

ت آنتى اکســیدانى خون را افزایش مى دهد، که از ذرات LDL در 
چاى سبز همچنین ظرفی

مى کند، که بخشى از مسیر به سمت بیمارى قلبى است. با توجه 
برابر اکسیداسیون محافظت 

به اثرات مفید چاى سبز بر عوامل خطرساز ابتال به بیمارى قلبى عروقى، ممکن است تعجب 

آور نباشد که افرادى که چاى سبز مى نوشند تا 31 درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشى 

از بیمارى قلبى عروقى قرار دارند.

9. کمک به کاهش وزن
با توجه به اینکه چاى سبز مى تواند در کوتاه مدت متابولیسم بدن را 

افزایش دهد، منطقى است که مى تواند به کاهش وزن کمک کند. 

چند مطالعه نشــان مى دهد که چاى سبز ممکن است به کاهش 
چربى بدن، به ویژه در ناحیه شکم کمک کند.

یکى از این مطالعات یک مطالعه تصادفى کنترل شده 12 هفته اى 

شامل 240 فرد مبتال به چاقى بود. در این مطالعه، افرادى که در 

گروه چاى سبز بودند کاهش قابل توجهى در درصد چربى بدن، 

وزن بدن، دور کمر و چربى شکم در مقایسه با گروه کنترل داشتند.

10. افزایش طول عمر
با توجه به اینکه برخى از ترکیبات موجود در چاى سبز ممکن 
است به محافظت در برابر سرطان و بیمارى قلبى کمک کند، 
منطقى است که به شما کمک کند عمر طوالنى ترى داشته 
باشــید.در یک مطالعه، محققان 40 هزار و 530 بزرگسال 
ژاپنى را طى 11 ســال مطالعه کردند. افرادى که بیشترین 
میزان چاى سبز - 5 فنجان یا بیشتر را در روز - مى نوشیدند، 

کمتــر در معرض به میزان قابــل توجهى 
مختلف در طول مرگ ناشــى از بیمارى 
داشت.دوره مطالعــه قــرار 

چاى سبز یکى از سالم ترین نوشیدنى هاى روى کره زمین اســت. این چاى مملو از آنتى اکسیدان هایى است که فواید 
سالمتى زیادى از بهبود عملکرد مغز گرفته تا کاهش چربى، محافظت در برابر سرطان و کاهش خطر بیمارى قلبى دارد.

 چاى سبز چیزى فراتر از یک نوشیدنى آبرسان است. در این گزارش به 10 فایده سالمتى چاى 
سبز اشاره شده است.

به بروز ن مجدد ویروس آبله مرغان ایجاد مى شود، منجر
ز التهاب عصبى مى شود، و گمانه زنى هایى وجود دارد که 

مال تشــخیص زوال عقل را در آینده افزایش 
نشمندان تصمیم گرفتند این موضوع 

نفــر در دانمارك را 24 هزار
یمارســتان مراجعه کرده 
ى ضد ویروسى براى زونا 
یون نفر از افراد بدون این 
یل کردند. میانگین سنى 

سال بود.
1 درصد تا 21 سال  7شتند، 9.7

د. محققان دریافتند که این 
3ه سابقه زونا نداشتند 10.3

 افــراد مبتال به زونا 
از افــرادى که زونا 

ر زوال عقل بودند.

تشخیص نادرست زونا در افراد مبتال به زوال
واکسیناسیون زونا براى افراد مسن تر توصی
بیمارى جلوگیرى کند، اما مط
خطر زوال عقل را کاهش
او گفت: «این مطالع
بودند و بیمارى به
یافته بود تقری
به زوال
از ۱
قرار
اشــم
ابتال
تع
خ
زون
مى کند. خبر خ
داد که به نظر نمى رس

افزایش دهد.»

اگر زیاد تن ماهى بخوریم 
چه اتفاقى در بدنمان مى افتد؟

رم
یبا 

 تامین
اند راهکار 

 باشد.

ت مى کنید
مگا-3، یکى از 
قویت مى کند. 
ن ماهى یافت 
 دارد. عالوه بر 

4
یکى از
دری که
یک ک
آب بس
بدن به
براىت
دریافت
نمى تو

بى عروقى قرار دارند. ى

لــرزش معمــوال در یــک یــا 2 چشــم مى تواند 
تحریک کننده باشــد اما معموال دردناك نیست. به 
طور کلى لرزش نزدیک چشم مى تواند نشانه کمبود 

ویتامین B۱۲ باشد.
 به  طور مشابه احساس سوزن سوزن شدن در پاها یا 
دست ها نیز مى تواند نشانه کمبود ویتامین B۱۲ باشد. 
این احساس مى تواند از پاها شروع و بعدها به دست ها 
منتقل شــود. همچنین این وضعیت ممکن است با 
مشکالتى در حفظ تعادل یا راه رفتن نیز همراه شود. 
این مشکل به عنوان نوروپاتى شناخته مى شود که در 

افراد باالى 50 سال شایع تر است.
سایر عالئم مکرر کمبود ویتامین B۱۲ شامل احساس 
سرگیجه و بى حالى، یبوست، ضعف عضالنى و یرقان 

است.
ویتامین B۱۲ توسط بدن براى حفظ سالمت سیستم 

عصبى و ساخت گلبول هاى قرمز استفاده مى شود.
گروه هاى خاصى مانند افراد مســن، گیاهخواران و 

افراد مبتال به اختالالت گوارشى مانند بیمارى کرون 
در دریافت ویتامین B۱۲ کافى مشکل دارند.

خوشبختانه رفع کمبود ویتامین B۱۲ براى اکثر افراد 
نسبتا آسان است. 

مکمل ها در دســترس و غذاهایى مانند غالت غنى 
شــده، جگر، لبنیات، تخم  مرغ و ماهى آزاد همگى 

سرشار از ویتامین B۱۲ است.
دکتر جــان دى انگلند، متخصص مغــز و اعصاب 
در مرکز علوم بهداشــتى دانشــگاه ایالتى لوئیزیانا 
در نیواورلئــان، در همین زمینه گفت: کســانى که 
مشکوك به مشکالت عصبى هستند، باید در مورد 
آزمایش هاى غربالگرى، به ویژه قند خون، ســطح 
ویتامین B۱۲ و ســطح پروتئین سرم با پزشک خود 
مشــورت کنند زیرا این آزمایش ها اغلب مى تواند به 

علل شایع نوروپاتى اشاره کند.

5میزان چاى سبز -5 فنجان یا بیشتر را در روز - مى نوشیدند، 
کمتــر در معرض به میزان قابــل توجهى
مختلف در طول مرگ ناشــى از بیمارى 
داشت.دوره مطالعــه قــرار 

واند 
ه

لــرزش 
نزدیک چشم نشانه چیست؟

دهیارى روستاى رحمت آباد باستناد مصوبه سال 1401 شوراى اسالمى روستاى مذکور در نظر دارد پالك شماره 1/1 واقع در روستاى فوقـ  مجموعه تفکیکى تپه دانشور 
را با قیمت پایه کارشناسى و مشخصات مشروحه ذیل را از طریق تجدید مزایده به فروش برساند. کلیه عالقمندان ضمن واریز مبلغ 1,000,000 ریال به حساب شماره 
010001882686000 پست بانک به نام دهیارى روستاى رحمت آباد در ساعات ادارى از تاریخ 1401/05/10 تا 1401/05/24 جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالى دهیارى ها 
واقع در بخشدارى باغبهادران مراجعه نمایند. آخرین مهلت تسلیم مدارك ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 مى باشد. ضمناً پیشنهاد دهندگان مى بایستى 10 
درصد مبلغ اولیه را به عنوان سپرده به شماره حساب 010001882686000 به نام دهیارى روستاى رحمت آباد واریز و فیش واریزى به برگ پیشنهاد قیمت ضمیمه گردد. 
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سلیمان وزیرىـ  دهیار روستاى رحمت آباد

چاپ دومچاپ دوم     آگهى تجدید مزایده دهیارى روستاى رحمت آباد

قیمت پایه کارشناسى متراژواحدمشخصات مورد مزایدهردیف
(مترمربع) ریال

مبلغ کل قیمت 
کارشناسى (ریال)

مختصات جغرافیایى
xy

1
یک قطعه پالك 1/1 به صورت بایر واقع در محدوده طرح  

هادى روستا-با کاربرى مسکونى به متراژ 240 مترمربعـ  داراى 
شیب به سمت ضلع شرقى پالك.
(کلیه مدارك به پیوست مى باشد).

M224025,000,0006,000,000,0005148863583526

م.الف :1360671
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002916- تاریخ: 1401/04/15- برابر راى شماره 2916 مورخ 
1401/04/15 به شماره کالسه 1738 آقاى/ خانم اعظم نوروزى فروشانى به شناسنامه شماره 
538 کدملى 1971431141 صادره فرزند محمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 104,55 مترمربع پالك شماره 312 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 221 صفحه 196 و صفحه 193 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 2914 مورخ 1401/04/15 به شماره کالسه 1737 آقاى/ خانم حسن رفیعى 
به شناسنامه شــماره 261 کدملى 1141601494 صادره فرزند عباسعلى در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104,55 مترمربع پالك شماره 312 فرعى از 72 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 221 صفحه 196 و صفحه 193 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى 2924 مورخ 1401/04/15 به شــماره کالســه 1739 آقاى/ خانم فاطمه پریشانى 
فروشانى به شناســنامه شــماره 1130529029 کدملى 1130529029 صادره فرزند محمد 
مهدى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104,55 مترمربع پالك شماره 
312 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل دفتر 
221 صفحه 196 و صفحه 193 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/05/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/20- م الف: 1355429 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده 5/139

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 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر 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 اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 2115-1401/03/26 آقاى حسین شمس نجف آبادى فرزند عباسعلى ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 197/49 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3  فرعى از 394  اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –  بموجب گواهى حصر وراثت به شماره 
698-60/12/04 دادگاه نجف آباد  و فرم نوزده مالیاتى 10947-62/10/26 نجف آباد و گواهى 
حصر وراثت 1327-78/07/26 دادگاه نجف آباد و فرم نورده مالیاتى 78/12/12-208223/451 
نجف آباد.تاریخ انتشــار نوبت اول :1401/05/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/20 - م 
الف:1355131  -  حجت اله کاظم زاده اردستانى -  سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/136

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602025005901 – تاریخ: 1401/05/13 -  نظر به اینکه خانم شیرین 
مهر علیان گورتانى فرزند غالمرضا با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شماره 412693 مورخ 
1401/03/17 دفتر خانه اسناد رسمى شماره 167 شهر اصفهان، مدعى مفقود شدن سند مالکیت 

به میزان نه - بیست و دوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 482 فرعى از 15 اصلى بخش 
چهارده اصفهان ذیل دفتر امالك الکترونیک به شماره 139520302025006743 شماره چاپى 
سند 638078 سرى ج سال 94 سابقه سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و نامبرده اعالم نموده سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایى مفقود گردیده و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده است. 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/05/20 – م الف: 1361397 -  ابوالفضل شهریارى 
نائینى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از طرف پیمانه سادات قادریان/5/212

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602025005909 – تاریــخ: 1401/05/13 -  نظر بــه اینکه خانم 

شــیرین مهر علیان گورتانى فرزند غالمرضا با تسلیم دو برگ استشــهاد شهود به شماره رمز 
تصدیق 882875  مورخ 1401/03/17 دفتر خانه اســناد رسمى شــماره 167 شهر اصفهان، 
مدعى مفقود شدن ســند مالکیت به میزان سه حبه و نه - بیســت دوم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالك 499 فرعى از 15 اصلى بخش چهارده اصفهان ذیل دفتر امالك الکترونیک 
139520302025002430 به شماره چاپى سند 147808 سرى ج سال 94 سابقه ثبت و سند 
مالکیت دارد و نامبرده اعالم نموده سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایى مفقود گردیده و تقاضاى 
صدور سند مالکیت المثنى نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/05/20 – م الف: 
1361400 - ابوالفضل شهریارى نائینى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان - از 

طرف پیمانه سادات قادریان/5/213

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: با 
هشدار سطح زرد هواشناســى، در غرب و جنوب استان 
شــاهد بارش هاى رگبارى در ارتفاعات و صاعقه و رعد 
و برق در مناطق کوهســتانى و فعال شدن کانون هاى 
گرد وغبار در مراکز شــمالى، مرکزى و شرقى اصفهان 

خواهیم بود.
منصور شیشه فروش اظهار کرد: به دنبال وزش باد شاهد 
کاهش میدان دید و افزایش گرد و غبار بخاطر خشکى 
زاینده رود و رها شــدن زمین هاى کشــاورزى و مزارع 
هستیم و تا آخر هفته از هرگونه فعالیت معدنى و هر آنچه 
عامل افزایش گرد وغبار باشد، جلوگیرى خواهد شد.  وى 

با اشاره به اینکه جو ناپایدار در مناطق شمالى و مرکزى 
کانون هاى گــرد و غبار را فعال کرده اســت، گفت: 16 
کانون فرسایش باد در استان اصفهان به علت خشکى 

کامل بستر زاینده رود فعال شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به 
اینکه 98 درصد تاالب گاوخونى کماکان خشک است و 
باید تا قبل از تبدیل شدن به کانون گرد وغبار حقابه آن 
توســط وزارت نیرو تأمین و براى احیاى آن اقدام شود، 
ادامه داد: رها شــدن اراضى کشــاورزى و عدم کشت 
زمین هاى کشاورزى در حاشــیه زاینده رود باعث فعال 

شدن کانون  هاى نقطه اى شده است.

رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانى راه و شهرسازى استان 
اصفهان بر لزوم پرداخت حق الزحمه مشاورین امالك طبق 
نرخ مصوب براى خریــد، فروش و اجاره ملک در اســتان 

اصفهان تأکید کرد.
حسن کحال زاده بیان کرد: نرخ حق الزحمه مشاورین امالك 
استان اصفهان در کمیســیون هاى تقویم امالك استان و 
شهرستان ها و بسته به شرایط هر شهرستان تعیین مى شود. در 
این رابطه دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین امالك 
بیش از نرخ هاى ذکر شده، مشمول تخلف گرانفروشى است.  
وى خاطرنشان کرد: مطابق با اعالم وزارت راه و شهرسازى، 
قیمت پایه حق العمل مشاورین امالك مشخص شده است و 

نرخ آن مى بایست در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان 
مشخص شود. همچنین این قیمت ها طى یکسال ثابت است 
و طى سال افزایش یا کاهش پیدا نمى کند. کحال زاده گفت: بر 
اساس تصویب نامه هیئت وزیران، مشاورین امالك موظف 
شده اند حق الزحمه را صرفًا بر اســاس مبلغ محاسبه شده 
توسط این سامانه و به وسیله دستگاه هاى کارتخوان متصل 

به سازمان امور مالیاتى کشور اخذ کنند. 
رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانى راه و شهرسازى استان 
اصفهان یادآور شد: مردم عزیز اســتان اصفهان باید  براى 
دریافت خدمات مشاورین امالك، همان مبلغى را پرداخت 

کنند که در برگه قرارداد چاپ شده است.   

کانون هاى گرد وغبار در 
اصفهان فعال شد

پرداخت حق الزحمه مشاورین 
امالك طبق نرخ مصوب 

کرونا هیچ مدرسه اى را 
کند نمى  تعطیل 

معاون سیاسـى، امنیتى و اجتماعى استاندارى 
اصفهان گفـت: ما هیچ مراسـمى، هیچ سـالن 
ا تعطیـل  ورزشـى، مدرسـه و دانشـگاهى ر
نخواهیـم کـرد و دانشـگاه ها و مـدارس بایـد 
تمهیـدات الزم را بـراى برگـزارى حضـورى 
کالس ها اتخاذ کننـد. محمدرضا جان نثارى با 
بیان اینکه هـر تجمعى یک متولـى دارد اظهار 
کرد: مـا از متولیان امر درخواسـت داریم براى 
رعایت پروتکل هـا تذکر دهنـد و در درجه اول 
مـن از فرمانـداران درخواسـت دارم مـردم را 
نسـبت به زدن ماسـک و تزریق واکسن تذکر 

دهند.

مسکونى منزل  انفجار 
بهارستان در 

مدیـر روابـط عمومـى اورژانـس اصفهـان از 
سـوختگى 60 درصـدى یـک نفـر درپـى 
انفجـار منـزل مسـکونى در بهارسـتان، خبـر 
داد. عبـاس عابـدى ، اظهـار کـرد: سـاعت 7 
و 11 دقیقـه صبـح روز چهارشـنبه نوزدهـم 
مردادمـاه حادثـه انفجـار منـزل مسـکونى به 
علـت نشـت گاز شـهرى، بـه مرکـز اورژانس 
اصفهـان گزارش شـد. درپـى ایـن حادثه یک 
مـرد 20 سـاله دچـار 60 درصـد سـوختگى

 (سوختگى درجه 2) شد.

خبر

معاون برنامه ریزى آموزش وپرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه 173 دانش آمــوز اصفهانى در مدارس 
کانکسى و 906 دانش آموز در مدارس سنگى تحصیل 
مى کنند، گفت: آموزش وپرورش اســتان اصفهان در 
سال جارى با 16 هزار نفر کسرى نیروى انسانى مواجه 

بود که بخشى از این کمبود مرتفع شده است.
ســیدعلى مدینه در گفتگو با «ایمنا»، اظهار کرد: به 
طور کلى در 21 روستاى ســطح استان اصفهان 24 
مدرسه کانکسى وجود دارد و تعداد دانش آموز حاضر در 
این مدارس 173 نفر است که از نظر معلم با مشکلى 
مواجه نیستند. حتى حدود 10 مدرسه در استان اصفهان 
وجود دارد که معلم تنها براى یک نفر تدریس مى کند و 

عدالت آموزشى در استان برقرار است.
وى با بیــان اینکه از بین پنج هزار مدرســه ســطح 
استان مدارس بســیارى داراى جمعیت دانش آموزى 
زیر 10 نفر هســتند، افزود: 31 مدرســه ســنگى در 
شهرستان هاى سمیرم، فریدونشــهر و کاشان دایر 
است که 906 دانش آموز دارد، از این تعداد چهار مدرسه 
در شهرستان هاى سمیرم و فریدونشهر ساخته شده 
و پنج مدرســه در شهرستان فریدونشــهر در دست 

ساخت است.
معاون پژوهش، برنامه ریزى و توسعه منابع اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان با تأکید بر اینکه 
زنگ برنامه ریزى براى مدارس ســنگى در استان به 
صدا درآمده و در دستور کار است، تصریح کرد: تعداد 

مدارس فرسوده غیرقابل استفاده در سطح استان بسیار 
اندك است که تعداد دقیقى از آنها در دسترس نیست و 
در صورت غیرقابل استفاده بودن یک مدرسه، تخلیه 

خواهد شد.
وى با بیان اینکه مدارسى نیز در سطح استان نیازمند 
استحکام بهتر و بیشتر هستند، ادامه داد: در برنامه سفر 
ریاست جمهورى به استان اصفهان این موارد مطرح 
شــده و منتظر اعتباراتى در این خصوص هستیم تا 

اختصاص یابد.
مدینه با اشــاره به کمبود نیروى انســانى آموزش و 
پرورش استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان 
طى سال جارى با 16 هزار نفر کسرى نیروى انسانى 
مواجه بوده است، گفت: بخشى از کمبود نیروى انسانى 
براى آغاز ســال تحصیلى جارى مرتفع شده است و 
درحال حاضر با کمبود حدود هشت تا 9 هزار نفر، روبه رو 
هستیم که به یارى خدا مرتفع خواهد شد تا از ابتداى 

مهرماه سال جارى با کالسى بدون معلم مواجه نباشیم.
وى با بیان اینکه ورودى هاى نیروى انســانى سال 
جارى از طریق ســرباز معلم ها، دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان و پذیرفته شدگان آزمون استخدامى است، 
اضافه کرد: مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامى 
اردیبهشــت ماه، در تیرماه انجام شــده است و افراد 
پذیرفته شــده نهایى در فرا یند آموزش و برنامه ریزى 

مهرماه سال جارى، قرار گرفته اند.

معاون برنامه ریزى آموزش وپرورش استان اصفهان خبر داد؛ 

معاون هماهنگى عمرانى استاندارى اصفهان گفت: تیم مطالعاتى، مسیر 906 دانش آموز در مدارس سنگى تحصیل مى کنند
عبور قطار سریع الســیر اصفهان-قم-تهران در محدوده دولت آباد را 
مطالعه خواهد کرد و سپس با ارائه نتایج مطالعات در خصوص این مسیر 

تصمیم گیرى خواهد کرد.
مهران زینلیان. اظهار کرد: با بهره بردارى از این پروژه زمان سفر اصفهان 
به تهران به کمتر از دو ساعت مى رســد و در صنعت حمل  و نقل کشور 
تحول عظیمى رقم خواهد خورد. وى ادامه داد: در 20 کیلومتر انتهایى 
مسیر این طرح در شهرستان برخوار مشکالتى به وجود آمده بود و برخى 

نگران دو قسمت شدن شهرستان بودند.
معاون هماهنگى عمرانى استاندارى اصفهان با اشاره به اینکه تصورات 
ایجاد شده اشتباه است و مبناى علمى ندارد، خاطرنشان کرد: عرض ریل 
این قطار سریع السیر 34 متر و در حد یک خیابان معمولى است همچنین 
مسیر این محدوده در زمین هاى کشاورزى است و همه حقوق قانونى 

ذینفعان نیز پرداخت خواهد شد.
زینلیان با بیان اینکه بهره بردارى از این طرح به توسعه منطقه و استان 
کمک شایانى خواهد کرد، گفت: در این جلسه مقرر شد با حمایت فرماندار 
دولت آباد تیم مطالعاتى، مسیر عبور قطار سریع السیر از محدوده دولت 
آباد را مطالعه و گمانه زنى کند سپس با ارائه نتایج مطالعات در خصوص 
نحوه گذر قطار سریع السیر در این مسیر تصمیم گیرى خواهد شد و در این 

جلسه در خصوص پروژه متروى اصفهان_شاهین شهر نیز گفتگو شد.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان در مورد این طرح 
بیان کرد: انتظار مى رود بخشى از این پروژه تا ایستگاه استقالل توسط 
شهردارى اصفهان انجام شود. بایستى عملیات اجرایى از میدان استقالل 
تا شاهین شهر توسط شهردارى شاهین شهر و صنایعى که در این عرصه 

فعال هستند مشارکت شود.
وى ادامه داد: البته مذاکراتى انجام شده و امیدواریم با ایجاد یک شرکت 
پروژه اى که ســهم هرکدام از ذینفعان در آن مشخص است بتوانیم در 

اسرع وقت این خط مترو را به بهره بردارى برسانیم.

چالش قطار سریع السیر 
اصفهان – تهران در برخوار

تاسیس
موسسه غیر تجارى بهین دانش آوران اطلس درتاریخ 1401/05/08 به شماره ثبت 6871 به شناسه ملى 
14011377514 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. نام : بهین دانش آوران اطلس موسســه غیر تجارى موضوع فعالیت :آموزش کوتاه مدت آنالین در 
زمینه مدیریت خدمات مالى و مالیاتى و فروش و ، آموزش کوتاه مدت آنالین در زمینه حسابدارى و حسابدارى 
تخصصى ، آموزش کوتاه مدت آنالین در زمینه رشته هاى مهندسى ،آموزش کوتاه مدت آنالین آرایشگرى، 
آشپزى،دوزندگى وبافندگى،چرم دوزى آموزش کوتاه مدت آنالین زبان هاى خارجى، شرکت در کلیه همایشها و 
نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى 
شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حســاب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى 
صرفا در راستاى موضوع فعالیت موسســه ، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در 
راستاى موضوع موسسه، پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد). در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، درب سیبه 
علیا، کوچه الهام [103-105]، کوچه ابرار [107-109]، پالك 16، طبقه همکف کدپستى 8156175715 
سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد شیشه 
گر به شماره ملى 1271987090 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم زهرا پورقاسم قادى به شماره 
ملى 1272337057 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه مدیران خانم زهرا پورقاسم قادى به شماره ملى 
1272337057 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى موسسه 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 (1359634)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص بازرگانى هیراد فوالد نقش جهان به شناسه ملى 14007811367 و به شماره ثبت 61086 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى محمد مهدى نژاد به شماره ملى 0043791441 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
آقاى محمدرضا مهدى نژاد به شماره ملى 1272370607 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم نادیا رجالى 
به شماره ملى 1291161211 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1359165)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص بازرگانى هیراد فوالد نقش جهان به شناسه ملى 14007811367 و به شماره ثبت 61086 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1401/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى محمد مهدى نژاد به شماره ملى 0043791441 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى محمدرضا 
مهدى نژاد به شماره ملى 1272370607 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم نادیا رجالى به شماره ملى 1291161211 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقاى محمد رضا صفائى پور به شماره ملى 1272094154 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم فروغ ربیعى به 
شماره ملى 1284408371 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید./ اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1359164)

آگهى تغییرات
موسسه غیر تجارى ارد سامان سپاهان به شناسه ملى 10260647590 و به شماره ثبت 3201 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:عبدالرسول سعادتمند به شماره ملى 1285566122 و شــعبانعلى نصیرى ونهرى به شمار ملى 1111372969 هریک جداگانه با دریافت 
مبلغ 150000000 ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج شدند و سرمایه شــرکت از مبلغ 1800000000 1 ریال به مبلغ 1500000000ریال کاهش یافت و 
ماده 4اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد سرمایه موسسه مبلغ 1500000000 ریال نقدى است که تماما پرداخت شده است اسامى شرکا بعد ازکاهش : احمدعبدى 
1280891513 دارنده 465000000 ریال سهم الشرکه و عباس دافعیان1286510198 دارنده 300000000ریال سهم الشرکه ومیترا گیاهى 1285829646 

دارنده 735000000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1358595)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص سروش ظرف سپنتا به شناسه ملى 
10260601603 و به شــماره ثبت 42366 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/04/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد یوســف مؤمنى مشکنانى 
به شــماره ملــى 5659625010 به ســمت بازرس 
اصلى به مدت 1 ســال و زهره میرزائى به شــماره ملى 
5750070492 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 
سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1359643)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا بهداشت پرتو سهامى خاص به شماره ثبت 59739 
و شناســه ملى 14007288728 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى 
سید على محمد نائل کدملى1292264772 بعنوان رئیس هیات 
مدیره واقاى سید محمد على نائل کدملى1286563380 بعنوان 
مدیرعامل و آقاى على طالئى فــرد کدملى1271277514 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر اســت.ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1359650)

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى تهیه و توزیع صنف کتاب نوشت افزار لوازم تحریر فروشان اصفهان به شناسه ملى 10260229321 و به شماره ثبت 2832 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/03/28 و نامه 11974 مورخ 1401/4/12 اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرتضى کشکولى کد ملى( 1286245273) به سمت رئیس 
هیئت مدیره و سید محسن اعتصامى کد ملى (1285583299) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و پرویز هادیزاده کد ملى (1289195395) به سمت منشى هیئت مدیره 
و محمد حسین بلوچى انارکى کد ملى (1249852714) به سمت مدیر عامل به مدت سه سال انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته و برات و اوراق 
بهادار پس از تصویب هیأت مدیره ، با امضاى مدیر عامل و مرتضى کشکولى (سمت رئیس هیئت مدیره ) و در غیاب سید محسن اعتصامى ( سمت نائب رئیس ) با امضاى 
محمد حسین بلوچى (سمت مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادى با امضا محمد حسین بلوچى انارکى (مدیر عامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1358481)
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وینگر اسبق سپاهان مراحل پایانى عقد قرارداد خود با استقالل را نهایى کرد. 
در شرایطى که از چندى پیش شایعه تمایل سه باشگاه پرسپولیس، استقالل 
و سپاهان براى بازگرداندن محمد محبى از پرتغال به گوش مى رسید، در 

نهایت آبى پوشان موفق به شکار محمد محبى شدند. 
محبى که فصل گذشته در ماجراى انتقال شهریار مغانلو از سانتاکالرا 
پرتغال به سپاهان از جمع طالیى پوشان اصفهان راهى این تیم شده 
بود، در این فصل بار دیگر به ایران بازخواهد گشت و با پیراهن آبى 

کار را دنبال مى کند.
باشگاه استقالل در یک پروسه زمان بر در نهایت موفق شد توافق 
نهایى براى این انتقال را صورت دهد و سانتاکالرا پرتغال را راضى 

به این انتقال کند.
محبى که چند روزى است در تهران حضور دارد، در انتظار مشخص 
شــدن تکلیف پروســه انتقال مبلغ رضایتنامه اش از سوى باشگاه 

استقالل به حساب سانتاکالرا بود و در نهایت این مسئله دیروز 
نهایى شــد؛ با این حال، با توجه به اینکه باشگاه استقالل 

مبلغى در حدود مبلغ انتقال محبى از سانتاکالرا را بابت 
فروش حسین زاده به شــارلوا از این باشگاه بلژیکى 
طلب داشت، با وصول این طلب از باشگاه بلژیکى 
توانست فرایند انتقال پول به حساب باشگاه پرتغالى 

را تسهیل کند.
به این ترتیب، آبى ها دیگر مشــکلى بابت عقد قرارداد 

با محمد محبى نداشتند و توانستند این قرارداد را نهایى کنند. 
با این حساب، آبى ها جاى خالى ســتاره فصل گذشته خودشان را که به 

دنبال لژیونر شدن استقالل را ترك کرده بود، با یک ستاره لژیونر دیگر 
پر کردند تا براى فصل جدید اسکوادى سراسر هجومى در اختیار 

داشته باشند.

وینگر اسبق سپاهان استقاللى شد

04

«فرهیختگان» نوشت: شنیده مى شود با مشمول شدن برخى 
ملى پوشــان مطرح مانند جهانبخش، آزمون و... این نفرات 
باید خدمت سربازى خود را پشت سر بگذارند. حسین برومند، 
سرپرســت تیم فوتبال ملوان در این خصوص درباره اینکه 
شنیده مى شود با مشمول شدن برخى ملى پوشان مطرح مانند 
جهانبخش، آزمون و... این نفرات باتوجه به اینکه ملوان در 
لیگ برتر است به صورت طبیعى ممکن است سربازى خود را 
در این تیم سپرى کنند، تصریح کرد: «اصًال هیچ صحبتى در 
این خصوص نشده است. اگر این عزیزان برگه اعزام داشتند 
یا ستادکل به ما اعالم کرد در خدمت آنها خواهیم بود اما تا به 

امروز دراین باره صحبتى نشده است.»

آزمون و جهانبخش 
راهى ملوان مى شوند؟!

پر بیراه نیســت اگر بگوییم استقالل- سپاهان عالوه 
بر اینکه مى توانــد مهیج ترین دیدار هفته نخســت 
مسابقات لیگ بیست و دوم باشد، پرتماشاگرترین رقابت 

فردا هم خواهد بود. 
عصر جمعــه عــالوه بــر ده ها هــزار هــوادارى 
کــه در ورزشــگاه آزادى از نزدیــک شــاهد نبــرد 
طالیى پوشان اصفهان با آبى پوشان پایتخت خواهند 
بود و میلیون ها فوتبالدوست ایرانى که براى تماشاى 
این بازى پاى جعبه جادو میخکوب مى شــوند، چشم 
برخى از فوتبالى هاى پرتغال هم به ساق پاى شاگردان 
دو سرمربى هموطنشان در آغاز رقابت هاى لیگ ایران 
خیره خواهد شــد. همه به دنبال این هستند که ببینند 
تفکر کدامیک از این دو نفر در این دوئل نفسگیر  بهتر 

جواب مى دهد؟ 
تمایل «ژوزه مورایس» و «ریکاردو ساپینتو» به فوتبال 
تهاجمى مى تواند نوید دهنده بازى سراســر هجومى 
براى مسابقه فردا باشــد. هر دو مربى مهره هاى الزم 
را براى پیاده کردن ســبک مورد عالقه شــان در این 
دیدار در اختیار دارند؛ با این تفاوت که کار مورایس در 
آرایش بازیکنان مدنظرش در خط آتش سپاهان راحت 
تر از هموطنش در استقالل است. با توجه به دیدارهاى 
تدارکاتى سپاهان مى توان پیش بینى کرد که سرمربى 
طالیى پوشــان براى مقابله با آبى ها تیمش را با یک 
مهاجم به میدان خواهد فرســتاد و او کسى نیست جز 
شهریار مغانلو که با گل هایى که دربازى هاى دوستانه 
به ثمر رسانده نشان داده اسبش را براى تصاحب عنوان 
آقاى گلى لیگ زین کرده است. ضمن اینکه او براى نیل 
به این هدف فرشاداحمدزاده و «الویس کامسوبا» را نیز 
در کنار خود مى بیند؛ دو وینگر توانمند طالیى ها که با 
توجه به آنچه در تمرینات سپاهان به معرض نمایش 

گذاشتند مى توان گفت در اوج آمادگى قرار دارند. 
اما در ســوى مقابل، ترافیک بازیکنــان در خط حمله 
استقالل کار ساپینتو را براى انتخاب مهاجم مورد نظر 
سخت مى کند. این سرمربى پرتغالى اصرار خاصى به 
کار با یک بازیکن به عنوان مهاجم نوك دارد و باتوجه 
به اینکه آبى پوشان در این قسمت از زمین روى گنج 
خوابیده اند باید منتظر ماند و دید در نهایت  سرمربى آبى 
ها از بین فورواردهایى همچون سجاد شهباززاده، کوین 
یامگا، ارسالن مطهرى، آرمان رمضانى و پیمان بابایى 
که براى بازى فردا در اختیار دارد کدامیک را براى شروع 

کار برمى گزیند، شاید هم او بخاطر انبوه بازیکن دراین 
پست تصمیم به تغییر در سبک همیشگى خود بگیرد و 
با دو مهاجم به مصاف سپاهانى ها برود. آنچه مهم است 
اینکه هرکدام از این مهاجمان به تنهایى قابلیت به خطر 
انداختن دروازه هر تیمى را دارند و این موضوع خط دفاع 

سپاهان را به دردسر خواهد انداخت. 
عالوه بر این مدافعان سپاهان در بازى فردا نباید از وینگر 
چپ استقالل غافل شوند. بدون شک جعفر سلمانى با 
گلزنى در مسابقه رفت فصل پیش به طالیى پوشان و 
حمالت متعدد در دیدار برگشت ثابت کرده راه فتح این 

دروازه را خوب بلد است و بر همین اساس مى طلبد که 
مورایس براى مهار این بازیکن جوان آبى ها راه حلى 
اندیشیده باشــد. پیمان بابایى هم تاکنون چهار مرتبه 
دروازه ســپاهان را باز کرده و آبى ها امیدوار به تکرار 
این موفقیت او هستند. البته این موضوع به این راحتى 
ها هم امکانپذیر نیست، چه اینکه بابایى براى تحقق 
این رؤیا باید توانایى پیروزى در دو جبهه را داشته باشد. 
او ابتدا باید گوى سبقت را براى حضور در دیدار فردا از 
سایر مهاجمان هم تیمى اش برباید پس از آن هم باید 
از دژ مستحکم سپاهانى ها در دفاع که از سربازانى چون 

مســعود ریگى، امید نورافکن، رامین رضاییان، «رناتو 
داسیلویرا» و محمد دانشگر بهره مى برد، عبور کند.

یکى دیگر از بازیکنانى کــه در کارنامه اش گلزنى در 
این دیدار مهیج دیده مى شود سجاد شهباززاده، مهاجم 
استقالل است. او چندین بار با پیراهن طالیى پوشان 
موفق به فرو ریختن دروازه آبى ها شــده اما هیچ بعید 
نیست این بار بخواهد با گشــودن دروازه تیم سابقش 
به آمار گل هاى خود در پرونده این مســابقه بیافزاید. 
در سوى مقابل شهباززاده اما مدافع یاغى و پیشین آبى 
ها قرار دارد؛ محمد دانشگر که تک گل استقاللى ها در 
دیدار برگشت لیگ گذشته را او وارد دروازه سپاهان کرد 
و کیســت که نداند این بازیکن این روزها براى اثبات 
توانایى هاى خود به اســتقالل از همیشه پرانگیزه تر 
است. غیر از این دو نفر، بازیکن هاى دیگرى هم بین این 
دو تیم رد و بدل شده اند. رضا میرزایى مانند شهباززاده 
و دانشــگر در همین پنجره نقل و انتقاالتى تابستانى 
تصمیم به تغییر تیمش گرفت و برخى دیگر چون امید 
نورافکن، رشید مظاهرى و عارف غالمى هم در فصول 
گذشته راهى تیم مقابل شدند. این موضوع در کنار دوئل 
مربیان پرتغالى تازه وارد لیگ و سبک مورد عالقه آن 
بر جذابیت تقابل سپاهان و استقالل در چارچوب هفته 

آغازین رقابت هاى لیگ بیست و دوم خواهد افزود.
نکته جالب هم آنجاست که این براى سومین بار است 
این دو مدعى همیشــگى لیگ در گام نخســت برابر 
هم صف آرایى مى کنند که ماحصــل آن یک برد به 
نفع آبى ها و یک تســاوى بوده است. باید منتظر ماند 
و دید این بار ورق به نفع طالیى پوشــان برمى گردد 
و تعبیر ضرب المثل «تا ســه نشــه بازى نشه» براى 
آنها، ُمهر پایانى خواهد شــد بر ناکامى طالیى پوشان 
در جدالشــان در هفته اول رقابت ها برابر اســتقاللى

 ها یا... 

مدتى است که موضوع هشــدار برانگیز فرونشست، زنگ 
خطر را در اصفهان به صدا درآورده و کم آبى، برداشت هاى 
بى رویه از آب هاى زیرزمینى و خشکســالى هاى به وجود 
آمده، روند این بحران را تســریع کرده اســت. تا جایى که 
اکنون گریبان گیر اماکن ورزشى و ورزشگاه هاى این استان 

شده است.
به گزارش «ایسنا»، ورزشگاه نقش جهان که طى قراردادى 

45 ساله به باشــگاه سپاهان اجاره داده شــده نیز در خطر 
فرونشست قرار گرفته تا جایى که بنابر شنیده ها امکان لغو 
برگزارى مسابقه در این ورزشگاه وجود دارد. برخى منابع از 
اعزام تیمى براى بررسى شرایط فرونشستى این ورزشگاه 
خبر داده اند؛ با این حال، دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان 
مى گوید: ورزشگاه نقش جهان هیچ مشکلى براى برگزارى 
مسابقات ندارد. شــاید کارشناســان احتمال فرونشست 

ورزشــگاه را در آینده پیش بینى کرده باشند، اما فعًال هیچ 
مشکلى ورزشگاه را تهدید نمى کند.

 حمیدرضا دادخواه با بیان اینکه ورزشــگاه هاى فوالدشهر 
و نقش جهان آمادگى الزم براى میزبانى مســابقات لیگ 
برتر را دارند، تصریح مى کند: خوشبختانه تمام شرایط براى 
برگزارى مســابقات در اصفهان فراهم اســت. البته هر دو 

ورزشگاه نواقص کوچکى دارند که برطرف مى شود.

فرونشست، بازى هاى ورزشگاه نقش جهان را به تعطیلى مى کشاند؟
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محمدعلى فرامرزى، مدافع چپ تیم پیکان تهران با عقد 
قراردادى سه ســاله به تیم فوتبال ذوب آهن پیوست. این 
بازیکن ســابقه حضور در تیم هاى پیکان، فجر، استقالل 
خوزستان، شهر خودرو مشهد، سیاه جامگان و تیم هاى ملى 
نوجوانان، جوانان و امید را در کارنامه خود دارد. این بازیکن 
با نظر مثبت مهدى تارتار به جمع سبزپوشــان اصفهانى 

پیوست و تا سه فصل آینده در ذوب آهن خواهد بود.

فرامرزى
 به ذوب آهن پیوست 

05

ســرمربى ســابق اســتقالل در یک قدمى جذب ستاره 
اسپورتینگ است. نشریه «اسپور 1» قطر خبر داد «اسالم 
ســلیمانى»، مهاجم تیم ملــى الجزایر و عضو باشــگاه 
اسپورتینگ لیســبون در یک قدمى انتقال به الغرافه قرار 
دارد. استراماچونى، سرمربى سابق استقالل در این فصل 
هم مثل سال گذشــته روى نیمکت تیم قطرى قرار دارد. 
سرمربى ایتالیایى در لیست لژیونرهایش خانه تکانى کرد و 

چهار بازیکن خارجى اش را تغییر داد.

ستاره اسپورتینگ 
در راه قطر

آغاز لیگ بیست و دوم، سپاهان-استقالل؛ فردا در ورزشگاه آزادى

دوئل نفسگیر در گام نخست
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زمان باز شدن ســامانه بلیت فروشى دیدار تیم هاى ذوب 
آهن و پرسپولیس تهران در هفته نخست لیگ برتر فوتبال 
اعالم شد. در هفته نخست لیگ برتر فوتبال باشگاه هاى 
ایران روز شــنبه 22 مرداد، تیم ذوب آهن در ورزشــگاه 
فوالدشــهر میزبان سرخپوشــان پایتخــت خواهد بود. 
سامانه بلیت فروشى این دیدار از ساعت 14 امروز به روى 

عالقه مندان حضور به ورزشگاه باز خواهد شد.

زمان بلیت فروشى بازى
 ذوب آهن و پرسپولیس 
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سایت «اســپورت 24» یونان خبر داد احتمال دارد کریم 
 AEK انصارى فرد و احســان حاج صفى دو بازیکن ایرانى
مســابقات جام جهانى 2022 قطر را از دست دهند. دلیل 
آن هم این است که این دو بازیکن AEK پست هایى را در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر کردند که در آن نظرات انتقادى 
درباره دراگان اسکوچیچ، سرمربى تیم ملى ایران داشتند. در 
مرحله اول به احتمال زیاد این دو بازیکن ایرانى از اردوى 
شهریورماه کنار گذاشته مى شوند، ضمن اینکه بعید نیست 
تخلف فوق به قیمت غیبت آنها در مســابقات جام جهانى 

2022 ختم شود.

خشم اسکوچیچ
 علیه 2 ستاره  

شاگرد حال حاضر نکونام، گلزن ترین بازیکن در دیدارهاى پرسپولیس و ذوب آهن براى هر دو تیم محسوب مى شود.
در تاریخ رویارویى پرسپولیس و ذوب آهن در فوتبال ایران محمدرضا خلعتبرى رکورد جالبى را به نام خود به ثبت رسانده است.

شاگرد فعلى جواد نکونام در فوالد در تاریخ دیدارهاى قبلى پرسپولیس و ذوب آهن موفق شده است 7 بار گلزنى کند. خلعتبرى 5 بار با پیراهن ذوب آهن برابر پرسپولیس موفق به گلزنى شده است.
این در حالى است که این بازیکن ریزنقش و باتجربه فوتبال ایران دو بار با پیراهن پرسپولیس دروازه ذوب آهن را باز کرده تا در این زمینه رکورد جالبى را به نام خود به ثبت برساند.

یکى از دلمشــغولى هاى جدید یحیى گل محمدى در 
آستانه دیدار حساس با ذوب آهن اصفهان، خرید جدید 

مهدى تارتار است!
نادر محمدى، مدافع اوت انداز لیگ برتر فوتبال ایران با 
عقد قراردادى به مدت دو فصل به تیم فوتبال ذوب آهن 
پیوست. این بازیکن سابقه بازى در تیم هاى پیکان تهران 
و تراکتور تبریز را در کارنامه خود دارد و این فصل در جمع 
شاگردان مهدى تارتار خواهد بود. محمدى پیش از این با 
اوت هاى دستى بلند خود در لیگ مشهور شده بود و حاال 
مى تواند دردسرهایى براى خط دفاع و گلر پرسپولیس به 

وجود بیاورد.
آنچه پرتاب هاى اوت نادر محمدى بــا خود وارد بازى 
مى کند، از این جنبه قابل بررســى است که تیم ها براى 

ایجاد یک الین دفاعــى به عقب مى رونــد و باالجبار 
آرایش دفاعى مى گیرند و پس از به پایان رسیدن موقعیت 
بازیکنان خط جلو دوباره به محل استقرار برمى گردند. این 
فعل و انفعال باعث مى شود که نظم و انضباط تیم حریف 

نیز به هم بریزد. این چیزى است که این تاکتیک را تبدیل 
به یک ضدتاکتیک براى تیم مقابل مى کند اما اثر اصلى 
آن روى خود بازى است؛ وقتى که این اوت هاى بلند از 
بازى مى کشد و البته تکرارى که مالل مى آورد. بخاطر 
داشــته باشــیم برخالف پرتاب اوت هاى على علیزاده 
بازیکن کرمانى که توپ ها را به شــکل مواج و سرعتى 
به سمت دروازه ها مى فرستاد، محمدى از شکل دیگرى 

استفاده مى کند و پرتاب هایش قوسى و دوربرد است.
این مدافع قادر است از هر نقطه زمین توپ را بلند به سمت 
دروازه پرتاب کند و بــراى دروازه بان و مدافعان حریف 
دردسر ایجاد کند. به طور قطع و یقین یحیى گل محمدى 
در روزهاى آینده تمرینات ویژه اى براى مهار پرتاب هاى 

بلند نادرمحمدى در نظر خواهد گرفت.

بازیکن جدید ذوبى ها، دلمشغولى جدید یحیى!

روزنامه هاى پرتغال در گزارش هایى به شروع خیره کننده 
مهدى طارمى در فصل جدید فوتبال این کشور با پیراهن 
تیم پورتو پرداخته اند. به نوشته روزنامه «اوجوگو»، کسب 

عنوان آقاى گلى مهمترین هدف طارمى است.
مهدى طارمى فصل جدید فوتبال پرتغــال را طوفانى 
شروع کرد. او ابتدا در دیدار سوپرجام برابر توندال دو گل 
به ثمر رساند و پایه گذار قهرمانى پورتو در این جام شد. 
یک هفته بعد، طارمى در رقابت هــاى لیگ پرتغال دو 
گل دیگر به ثمر رســاند و آمار خیره کننده اى را از خود 

بر جاى گذاشت.
روزنامه «رکورد» پرتغال، به بهانه آمار دو بازى و چهار 
گل طارمى، تعداد گل ها و پاس گل هاى این بازیکن در 
سال 2022 را بررسى و گزارشى را با عنوان «ترجمه گل 
هنر طارمى است» را منتشر کرد. به نوشته این روزنامه، 
مهدى طارمى در بین 15 لیگ برتر اروپا در سال 2022 

در رده 5 گلزن برتر قرار دارد.

روزنامه «اوجوگو» هم با عنوان «رکورد پشــت رکورد؛ 
گلزن به دنبال تاج آقاى گلى» گزارشــى را منتشر کرد 

و نوشــت: «طارمى همچنان به برترى 
خود ادامه مى دهد. او فصل گذشته را با 
26 گل به پایان رسانده است و اکنون 
پربارترین شروع دوران حرفه اى خود را 
دارد. چهار گلى که او در دو بازى اولش 

در فصــل 2023-2022 به ثمر رســاند، 
دوبرابر گلزنى او در فصل2016-2015 است، زمانى 
که او هنوز در پرســپولیس بود و رفتن به اروپا فقط 

یک رؤیا بود.»
«اوجوگو» مدعى شد کسب 

عنوان آقاى گلــى پرتغال، 
مهمترین هدف شــخصى 

مهاجم ایران است: «این افتخار 
انفرادى در لیگ پرتغال همچنان دور از دست طارمى 

اســت. ملى پوش ایرانى در فصــل2020-2019 این 
رقابت ها با به ثمر رساندن 18 گل در کنار وینیسیوس و 
پیتزى نزدیک بود به عنوان آقاى گلى برسد اما بازیکن 
برزیلى به دلیل دقایق کمتر بــازى، این عنوان را از آن 
خود کرد. از آن زمان مهدى سعى دارد این عنوان را به 
دســت بیاورد و به آلبوم بازیکنان سرشناس 
آبى و سفیدها اضافه شــود که آخرین 
بار در ســال 2015-2014 یکى از 
بازیکنانشان جایزه آقاى گلى 
را دریافت کرد. این شاهکار 
متعلق به جکسون مارتینز، 
یکــى از 14 بازیکن پورتو 
بود که مجسمه طالیى 
را در تاریــخ به خانه 

بردند.»

طارمى زیر ذره بین 2 روزنامه پرتغالى

مهاجم ایران به دنبال شکستن طلسم 7 ساله پورتو

مدیرعامل باشگاه شهرخودرو مشــهد درباره وضعیت فعلى این تیم اظهارداشت: ما هم حمایت تیم و 
اختصاص ورزشگاه  را از مسئولین پیگیریم و واقعاً حیف است که خراسان رضوى تیم نداشته باشد.

اسماعیل حیدرپور گفت: هزینه هاى تبلیغات محیطى و مبالغى که اســتقالل و ایرانسل باید پرداخت 
مى کردند، دریافت نشده و  باشگاه ها طلبکار هستند. شکایات بازیکنان خارجى را باید رسیدگى مى کردیم و 
ببینیم وضعیت تیم در فصل آینده چطور خواهد بود و چه کمکى خواهند کرد. هنوز چیزى ندیدیم در حالى 
که اگر کمک نکنند احتمال انحالل تیم هم هست که البته جلسه خوبى با کامرانى فر داشتیم و امیدواریم 

این صحبت ها تأثیرگذار باشد که به تیم کمک شود.
وى درخصوص مشکالت فوتبالى اســتان خراســان رضوى عنوان کرد: مردم در خصوص حمایت و 
اختصاص ورزشگاه  انتظار دارند و ما هم از مسئولین انتظار حمایت داریم و واقعاً حیف است که از این تیم 
حمایت نشود و خراسان تیم نداشته باشد. واقعاً چه کار مى خواهند بکنند؟ به ما مى گویند بخش خصوصى 
هستید و باید خودتان هزینه ها را تأمین کنید، پس بگذارید به استان دیگرى برویم که از ما حمایت مى کنند.  
حیدرپور درباره حمایت مسئوالن اســتان از این تیم بیان کرد: اگر تیمى در استانى خریدارى مى شود و 
مسئوالن آن استان حمایت نمى کنند چه لزومى دارد که این تیم در آن استان بماند؟ تیمدارى حق طبیعى 
هر استانى است اما باید حمایت و کمک مسئوالن نیز سرجاى خودش باشد. اگر به این لجبازى ها ادامه 

بدهند، سهمیه و امتیاز فوتبال استان از دست مى رود. 

شهرخودرو در آستانه انحالل

گلزن ترین بازیکن مشترك 
پرسپولیس و ذوب آهن 

مرضیه غفاریان

داد خود با استقالل را نهایى کرد.
سهباشگاه پرسپولیس، استقالل 
 پرتغال به گوشمى رسید، در 

بى شدند. 
هریار مغانلو از سانتاکالرا
فهان راهى این تیم شده
دگشت و با پیراهن آبى 

هایت موفق شد توافق 
تاکالرا پرتغال را راضى 

ر دارد، در انتظار مشخص 
نامه اش از سوى باشگاه 

یتاین مسئله دیروز 
اشگاه استقالل 

را بابت  الرا
ه بلژیکى
بلژیکى
پرتغالى

قرارداد عقد
داد را نهایى کنند.

صل گذشته خودشان را که به 
با یک ستاره لژیونر دیگر  د،

سرهجومى در اختیار 

انحالل آستانه در

تخلف فوق به قیمت غیبت آنها در مســابقات جام جها
2022 ختم شود.

ن به برترى 
ذشته را با 
 و اکنون 
ى خود را 
زى اولش 

ثمر رســاند، 
2-2015 است، زمانى 
فقط  و رفتن به اروپا ود

ب 

ار 
ان دور از دست طارمى 

پیتزى نزدیک بود به عنوان آقاى گلى برس
برزیلى به دلیل دقایق کمتر بــازى، اینع
خود کرد. از آن زمان مهدى سعى دارد این
دســت بیاورد و به آلبوم بازیکن
آبى و سفیدها اضافه شــ

5بار در ســال 4-2015
بازیکنانشان جایز
را دریافت کرد
متعلق به جکس

4یکــى از 14
بود که مج
را در تار
بردند
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ساسان اکبرزاده

«در شهر اصفهان 328 ساختمان ناایمن وجود دارد که 
از این تعداد یکصد ســاختمان درصد ناایمنى باالترى 
دارند که ما آنها را به ســتاد بحران اعــالم کرده ایم 
و در حال پیگیرى اســت و به مالکین آنهــا نیز براى 
ایمن سازى ساختمان ها ابالغ شده است و بازه زمانى 
در این راستا برایشان تعیین شده و تاکنون 10 ساختمان 

ناایمن نیز در اصفهان پلمب شده است.» 
معاون شهرسازى و معمارى شــهردارى اصفهان در 
نشستى با اعالم این مطلب به خبرنگاران گفت: در بین 
ساختمان هاى ناایمن در سطح شهر اصفهان، چندین 
ساختمان هم وابسته به شهردارى بوده و یا شهردارى 

در آنها مشارکت دارد که ما خود نیز درصدد رفع مسائل 
و مشکالت آنها براى ایمن سازى هستیم و اقداماتى هم 

صورت پذیرفته است. 
وحید مهدویان از سامانه هوشمند توسعه شهر خبر داد 
و گفت: سامانه هوشمند توسعه شــهر شامل مراحل 
مختلفى همچون صدور غیرحضورى پروانه ساختمان، 
درخواست اصالح پروانه ساختمان، درخواست تعویض 
پروانه ســاختمان و درخواســت تعمیرات و بازسازى 
ســاختمان بوده، که اولین مرحلــه اول یعنى صدور 
غیرحضورى پروانه ســاختمان در شهردارى اصفهان 

در حال انجام است. 
وى با تشریح سوابق کارى هیجده ساله خود در بخش 

معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت: 
از مهرماه کار خود را در پســت معاونت شهرسازى و 
معمارى شهردارى اصفهان آغاز کردم و چندین اولویت 
از جمله هوشمندســازى شهرسازى و معمارى، تعاون 
سازنده با بخش هاى داخلى و بیرونى در سطح استانى و 
ملى، ارائه خدمات مطلوب، برون سپارى و واگذارى به 

متخصصان و... مدنظر قرار گرفت. 
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت: 
تا قبل از سال 93، ساختار صدور پروانه به صورت دستى 
بود ولى از ســال 93 همه مراحل الکترونیکى کردن 
فعالیت ها در معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى 
اصفهان مدنظر قــرار گرفت به گونــه اى که امروز با 

الکترونیکى کردن کارها، پاسخگویى و ضوابط از طریق 
سامانه هوشمند توسعه شــهر صورت مى گیرد چرا که 
معتقدیم تا زمانى که فرایندها با نگاه هوشمندســازى 
نباشد شکست خورده است. بنابراین باز مهندسى با نگاه 
هوشمندسازى مدنظر قرار گرفته و 16 فرایند اصالح، 
بازبینى و حذف شد تا سطح اختیارات در این معاونت، 
در اختیار مردم قرار گرفته و کار سلیقه اى انجام نشود و 

همه چیز الکترونیکى صورت گیرد. 
مهدویــان مى گوید: در ســامانه اصلى، مــا کارتابل 
الکترونیک موقت براى هر شهروند تشکیل مى دهیم تا 
پس از احراز مالکیت، این کارتابل هوشمند اصلى باشد. 
وى ادامه داد: سامانه هوشمند در معاونت شهرسازى 
و معمارى شــهردارى اصفهان در این فرایند، ابتدا از 
غیرحضورى شدن پروانه ساختمان کار خود را آغاز و 
در ادامه درخواست اصالح پروانه ساختمان را تا پایان 

شهریور ماه به صورت هوشمند ارائه خواهد داد. 
مهدویان گفت: سال گذشــته 461 ثبت پروانه از اول 
تیر تا اول مردادماه داشــتیم که ایــن میزان در مدت 
زمان جارى نسبت به مدت مشابه از رشد بسیار خوبى 
برخوردار بوده و به 988 درخواســت ثبت ســاختمان 
رسیده اســت و این امر نشــان مى دهد اگر ارتباط با 
مردم بى واسطه باشــد و موانع برطرف شود، کارها با 
سرعت بیشترى پیش مى رود. این درحالى است که با 
الکترونیکى شدن کارها، سالیانه از بیش از 70هزار تردد 

جلوگیرى خواهد شد. 
وى با بیــان اینکه کلیــه تعمیرات ســاختمان هاى 
تاریخى در این سیســتم داراى ضابطه مى باشد گفت: 
سرمایه گذارانى که ســاختمان هاى تاریخى را مرمت 
کنند، از تسهیالت بسیارى بهره مند خواهند شد. البته در 
این راستا میراث فرهنگى رسالت خود را انجام مى دهد 

و این تسهیالت آن است که مرمت این ساختمان ها، 
جزو مالیات آنها محسوب خواهد شد. این درحالى است 
که کســانى که خانه هاى تاریخى را مرمت مى کنند از 

تسهیالت خانه هاى خالق نیز بهره مند خواهند شد. 
مهدویان گفت: در سنوات گذشته و 50 سال گذشته، 
ما در شهردارى اصفهان پرونده هاى بالتکلیف زیادى 
داشتیم که ما آنها را لیست کرده و متوجه شدیم که این 
پرونده هاى 24 موضوع را در بر مى گیرد که بیش از 40 
هزار نفر را بالتکلیف کرده بود که ما آنها را دسته بندى 

کردیم. 
وى ادامه داد: از این پرونده ها که از سال 49 تا 1400 
را شامل مى شــد گزارش تهیه کردیم و خوشبختانه با 
تعامل بسیار خوبى که بین شــهردارى، استاندارى و 
شهرسازى اتفاق افتاد تا امروز توانستیم 14 موضوع از 
24 موضوع را به نتیجه قطعى برسانیم که از آن جمله 
مى توان به 70 هکتار اراضى پرتمان، 130هزار هکتار 

اراضى شهید کشورى و... اشاره کرد. 
معاون شهرسازى و معمارى شــهردارى اصفهان از 
ایجاد قرارگاه بازآفرینى و تولید مســکن در شهردارى 
اصفهان خبر داد و گفت: مــا 99 محله ناکارآمد داریم 
که 30 محله هدف امسال و 30 محله براى سال آینده 
مطرح است که سند بازآفرینى براى آنها تعیین شده و 
تولید مسکن، مشابه همت آباد خواهیم داشت که امروز 
در منطقه 7 انجام شده است و در منطقه 9 نیز طرح آن 
آماده و براى بقیه مناطق 15گانه هم اینگونه پروژه ها 

تعریف شده است. 
معاون شهرســازى و معمارى شــهردارى اصفهان 
مى گوید: خوشــبختانه با تعامل بى واســطه اى که با 
میراث فرهنگــى داریم در نظر اســت محور تاریخى 
اصفهان در ســال آینده ثبت جهانى شود و این کار به 

نتیجه برسد. 
مهدویان گفت: بدنه ســازى چهاربــاغ اصفهان، یک 
بدنه مصنوعى بوده و کارآیى نداشت که بنا داریم آن را 
متوقف کرده و بدنه چهارباغ به صورت تاریخى درآید. از 
دیگر سو نقشه هوایى اصفهان که هر پنج سال یک بار 
انجام مى شــود قرار اســت در پاییز لیزر و اسکن آن 

صورت پذیرد اما نقشه هاى Gis ما به روز است. 
وى با بیان اینکه بیشــتر بافت فرســوده ما در منطقه 
14 اســت گفت: در منطقه 14 ما هم بافت فرسوده و 
هم فرونشســت داریم و در این راستا ساماندهى حرم 

زینبیه(س) در جدول کارى قرار دارد. 
مهدویان این را هم گفت که براســاس ابالغ شهردار 
اصفهان، هیچ توافقى در مــاده 100 نباید اتفاق بیفتد 
و ســهم ماده 100 در بودجه سال جارى 3 دهم درصد 

است. 
وى مى گوید: امروز همــه اقداماتى که در بخش هاى 
مختلف شــهردارى اصفهــان به ویــژه در معاونت 
شهرســازى و معمارى در حــال انجام اســت براى 
الکترونیکى کردن فعالیت ها و گســترش آن به دیگر 
دستگاه ها و در نهایت در راستاى ایجاد شهر هوشمند 

است. 
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان افزود: 
براى انجام فعالیت هاى الکترونیکى و هوشمندسازى، 
ما آموزش مدیران و کارکنان شــهردارى، همچنین 
کافى نت ها و... را مدنظر داشته و کلیپ نیز در این راستا 
در حال تهیه است تا همه مردم بدون دردسر، بتوانند با 
اطمینان و شفاف، فعالیت هاى انجام شده را رصد کنند. 
مهدویان با تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران، از آنان 
خواست تا این معاونت را در راستاى دستیابى به اهداف 

خود، بیش از گذشته یارى دهند. 

معرفى 100 ساختمان غیر ایمن به ستاد بحران 

مراسم عزادارى به مناسبت سالروز شهادت امام حسین (ع) و 72 تن از یاران با وفایش 
به همت امور فرهنگــى دینى آبفاى اســتان اصفهان به مدت ســه روز در مصالى 

امیرالمؤمنین (ع) با حضور مدیرعامل، مسئوالن و کارکنان این شرکت برگزار شد.
سخنرانان و وعاظ در این مراسم به تبیین نهضت عاشورا، ترویج فرهنگ نهج البالغه 
و نوع نگاه و خوشبختى در زندگى پرداختند و فریاد آزادى و حق طلبى را از مهمترین 

ویژگى هاى قیام امام حسین (ع) برشمردند و بر لزوم تبیین این قیام تأکید کردند.
در پایان نیز مداحان اهل بیت (ع) به مدح و منقبت شــهید کربــال و یاران با وفایش 

پرداختند و جمع حاضر را به فیض رساندند.

برگزارى مراسم سوگوارى ایام محرم در آبفا

به مناسبت ماه محرم 4500 بسته معیشتى بین نیازمندان در کاشان توزیع شد.
فرمانده سپاه ناحیه  مقاومت بسیج کاشان گفت: به مناسبت ماه  محرم 4500 بسته 

کمک مؤمنانه در میان خانواده هاى کم برخوردار در کاشان توزیع شد.
کریم اکبرى بیان داشت: در راستاى کمک مؤمنانه و پویش همدالنه، 4500 بسته 
معیشتى با هدف حمایت از خانواده هاى نیازمند با مشارکت خیران در این شهر تهیه 

وبین نیازمندان توزیع شد.
وى افزود: این بسته ها شامل برنج، مرغ، انواع اقالم ضرورى بوده که ارزش ریالى هر 

بسته  بیش از 600 هزار تومان است. 
فرمانده سپاه ناحیه  مقاومت بسیج کاشان گفت: تاکنون  4 مرحله کمک مؤمنانه به 

ارزش بیش از 10 میلیارد تومان در این شهرستان تهیه و توزیع شده است.

توزیع 4500 بسته معیشتى در  کاشان

جامعه حرفه اى مهمانپذیران استان اصفهان
به شماره ثبت 6538 و شناسه ملى 14010198894

بدینوسیله از کلیه مدیران محترم واحدهاى اقامتى تحت پوشش این 
جامعه حرفه اى دعوت بعمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده رأس ســاعت 10 صبح مورخ 1401/05/31 در محل 
مهمانپذیر گلرخ واقع در خیابان مسجد سید اصفهان حضور بهم رسانید.

دستور جلسه :
انتخاب هیئت مدیره – انتخاب بازرس – انتخاب روزنامه و دیگر امور در 

صالحیت مجمع

هیئت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى مى گوید شهر اصفهان داراى 99 محله ناکارآمد است


