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آبله میمونآبله میمون
از کدام کشور از کدام کشور 
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واگذارى زمین
در شهرك هاى صنعتى

به شرکت هاى دانش بنیان 
تسهیل مى شود
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رشته هاى دانشگاهى با بازار 
کار منطبق نیست 

پرستاران خانگى
با ویزیت هاى سرسام آور
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قیمت هاى سلیقه اى
در سوپرمارکت ها
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بتن ریزى کانال دفع آبهاى 
سطحى بلوار معلم دستگرد

3

       

گیاه مورد 
عالقه ابوعلى 
سینا را بشناسید

70 کافه در اصفهان تعطیل شده اند
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در حوزه درآمد 
شهردارى اصفهان 
شفاف عمل مى شود

بادرنجبویه داروى مورد عالقه پزشک بزرگ ایرانى ابوعلى 
سینا است که براى تقویت قلب 
و انبساط روح تجویز مى کرده 

اســت. بادرنجبویه 
داروى ...

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان به همراه سخنگو 
و عضو این شورا در نشســت خبرى که در کتابخانه 
مرکزى اصفهان برگزار شد در آستانه یک ساله شدن 
شوراى اسالمى شهر اصفهان با گرامیداشت و تبریک 
روز خبرنگار، فعالیت هاى این شورا در یک سال اخیر 
را برشمرد و گفت: شــوراى اسالمى شهر اصفهان از 
مردادماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز و پس از دو 
ماه، شهردار فعلى انتخاب و مشغول به کار شد و در طى 
یک سال فعالت خود 56 جلسه علنى و تعدادى جلسات 

تلفیقى داشتیم. محمد نورصالحى گفت...

وضعیت ناگوار کیفیت هواى اصفهان
گزارش رئیس امور آزمایشگاه هاى حفاظت محیط زیست استان

 از شرایطى که در آن نفس مى کشیم

3

نتیجه باال رفتن قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید

مدیر تیم ملى: فقط 2 دیدار 
دوستانه خواهیم داشت

مدیر تیم ملى فوتبال کشورمان توضیحاتى در مورد برنامه بازى هاى 
دوستانه شاگردان اســکوچیچ در اردوهاى پیش رو گفت: با دو تیم 
بازى داریم که در جام جهانى حضور دارند و قطعاً مسابقات خوب 

قوى تدارکاتى براى ما خواهد شد که محک ...

7

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

 رئیس شوراى اسالمى شهر
در نشست با اصحاب رسانه؛

سپاهان و ذوب آهن 
در اندیشه

 تثبیت موقعیت
و تکرار موفقیت

تجارت هاى میلیونى با گونه هاى خاص حیوانات
از گربه هاى اشرافى تا اژدهاى بى آزار
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تارتار: کار سختىتارتار: کار سختى
 در تبریز داریم

زنگ خطر جدید براى تلگرام و اینستاگرام کرایه مصوب حمل بار چقدر است؟جهان نما سپاهان پیگیر وضعیت مهاجم استقاللىاستان ورزش

آگهى مزایده 
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکستگان مجید امینى و مسعود آریانیا 
در نظر دارد 82 درصد سهم ورشکستگان از یک قطعه ملک کشــاورزى واقع در منطقه خانه اصفهان واقع در 
چهارراه نیروى هوایى انتهاى خیابان ارغوان که هر کدام 41 درصد سهم دارند را از طریق مزایده به شرح ذیل به 

فروش برساند: 
شرح مورد مزایده: 

مشخصات: 
ملک در محدوده پالك ثبتى 28 اصلى معروف به کوجان با سند عادى و کاربرى کشاورزى شامل دو قطعه ملک 
مجاور هم حدفاصل دو شهر یا مادى به اسامى مادى آزادان و مادى یونارت که فعًال فاقد آب مى باشد که قطعه اول 
به مساحت 600 مترمربع در کنار حریم مادى آزادان و قطعه دوم به مساحت 1100 مترمربع در کنار حریم مادى 

یونارت مى باشد. 
ـ ملک در طرح فضاى سبز شهردارى منطقه 8 اصفهان قرار دارد. 

قیمت پایه مزایده: 
ـ ارزش هر دو قطعه روى هم به مساحت 1700 مترمربع به مبلغ 85.000.000.000 ریال مى باشد.ـ  ارزش 82 درصد 

سهم ورشکستگان از دو قطعه زمین 69.700.000.000 ریال مى باشد. 
زمان مزایده: روز شنبه مورخ 1401/6/28 ساعت 11 

مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شــهید نیکبخت، نبش کوچــه 6 (ژاله)، اداره تصفیه امور 
ورشکستگى. 
شرایط مزایده:

 1ـ مزایده به صورت پاکتى مى باشد که پیشنهاددهندگان مى بایست پیشنهاد خود را تا پایان ساعت ادارى روز 
یک شنبه مورخ 1401/6/27 به دفتر اداره تصفیه واقع در خیابان نیکبخت به انضمام فیش %5 مبلغ مورد مزایده 

تسلیم نمایند.
 2ـ کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایســت %5 از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به 

شماره IR110100004061012907670593  واریز نمایند.
3ـ فروش نقدى و اقساطى مى باشد که مبلغ %5 در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده 

تعیین مى گردد که حداکثر مهلت 3 ماه مى باشد.
4ـ در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مســئول کسر 
احتمالى قیمت و خسارتى که از تجدید مزایده حاصل شــود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا 

تعیین کسر قیمت و خسارت وارده مسترد نخواهد شد.
5ـ زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/6/28 مى باشد. ضمنًا به پیشنهادهاى 
فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، ســپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
6ـ اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

7ـ هزینه هاى نشــر آگهى مزایده بر عهده برنده مزایده مى باشــد. متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و 
هماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه تا در روز 

واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد. تلفن: 36611086 - 031 

بختیارـ  مستشار قضایى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان
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نستاگرام سریعاً گوشى اندروید خود را به روز رسانى کنید!ا تکنولوژى

معاون نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشــگاه هاى اســتان اصفهان از 
برگزارى دوره ضیافت اندیشه دانشجویان این استان در دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

اصفهان(خوراسگان) خبر داد.
حجت االسالم سید جواد ســید عطار در نشست کارگروه هاى هماهنگى ضیافت 
دانشجویى گفت: دوره توانمندسازى دانشــجویان دانشگاه هاى استان اصفهان 
موسوم به طرح (حا میم) در تابستان ســال جارى از بیست و نهم مردادماه تا دهم 
شهریورماه و به میزبانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار 

خواهد شد.
وى با بیان اینکه این طرح با توجه به دورى دانشجویان در ایام کرونا از دانشگاه، 
محیط و فعالیت هاى فرهنگى و تشکیالتى، از اهمیت دوچندانى برخوردار است، 
افزود: هدف از برگــزارى دوره ارتقاء و تعمیق بنیان هاى فکرى دانشــجویان و 
همچنین تقویت مهارت افزایى در حوزه تشــکیالت دانشــجویى و کسب تجربه 

عملیاتى در حوزه تشکیالتى براى کاربست در اجتماع است.
دبیر اســتانى طرح (حا میم ) بیان کرد: این طرح در دو بخش صبح و عصر برگزار 
خواهد شد که نوبت صبح به مباحث آموزشى اختصاص خواهد یافت و این مباحث 
در پایان دوره معادل دروس معارف براى شــرکت کنندگان محسوب خواهد شد 
و عصرها نیز مختص نشســت هاى معرفتى و کارگاه هاى مهارتى خواهد بود که 
بخش عمده و مهم دوره و تاکید و تمرکــز برگزارکنندگان، مربوط به این مباحث 

خواهد بود. 
حجت االسالم سید عطار خاطرنشان کرد: در این طرح که با حضور 700 دانشجو 
از تمامى دانشگاه هاى استان و با حضور مسئوالن استانى در طرح برگزار خواهد 
شد، به دو بخش برادران و خواهران دانشجو تقسیم شده که از تاریخ بیست و نهم 
مرداد تا سوم شهریور مختص برادران و از پنجم تا دهم شهریور مختص خواهران 

خواهد بود. 

 به گزارش روابط عمومى اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان، در راستاى 
گسترش دانش فنى و استفاده از ظرفیت هاى طرفین جهت تربیت نیروى کار متخصص، 
تفاهم نامه گسترش آموزش هاى کاربردى فى ما بین اداره کل آموزش فنى و حرفه اى 
استان اصفهان به مدیریت آرش اخوان طبسى و شرکت احیاگران قلب صنعت آسیا به 

مدیریت محسن کریمیان منعقد گردید.
آرش اخوان طبسى مدیر کل استان، اهداف این تفاهم نامه را آموزش و ترویج استفاده 
از تکنولوژى در حوزه کشــاورزى و صنایــع تبدیلى، آموزش کشــت علوفه به روش 
هیدروپونیک با صرفه جویى 95 درصد در منابع آب، همکارى نظام مند و نهادینه ما بین 

طرفین تفاهم نامه به جهت برنامه ریزى و اجراى دوره هاى آموزشى عمومى و تخصصى 
مهارتى مورد نیاز کارجویان و شاغلین در راستاى ارتقاء سطح توانمندى شاغلین، صیانت 
از نیروى انسانى، ماندگار شغل مطابق با استانداردها و آئین نامه هاى اداره کل، اجراى 
طرح آموزش دوگانه (تلفیق آموزش در محیط کارگاههاى آموزشى اداره کل و آموزشى 
در محیط کارگاهى شرکت با استفاده از ظرفیت دستورالعمل مهارت آموزى در محیط 

واقعى کار)، اعطاى مجوز آموزش بین کارگاهى به شرکت و ... عنوان نمود.
گفتنى است، این تفاهم نامه در 9 ماده و 2 نســخه به مدت یکسال شمسى به امضاء 

طرفین رسیده است.

شرکت نفت سپاهان محصوالت خود را در سراسر کشــور به صورت مستقیم و 
بدون واسطه عرضه مى کند.

بنابراین گزارش شرکت نفت سپاهان به عنوان یکى از بزرگترین تولید کنندگان 
روغن موتور درکشــور با هدف کمک به توزیع عادالنه  و جلوگیرى از گسترش 
روغن موتور تقلبى در بازار مصرف، اقدام به عرضه مســتقیم محصوالت خود  از 

طریق شعب شرکت کیمیا اسپیدى قشم  در بسیارى از نقاط کشور نموده است. 
شرکت کیمیا اسپیدى قشم که مسئولیت پخش محصوالت شرکت نفت سپاهان 
را بر عهده دارد در راستاى گسترش شبکه توزیع خود  با مجوز پخش سراسرى و 
فروش مویرگى با بازار هدف اتوسرویسها ، روغن فروشان، فروشگاههاى لوازم 
یدکى ، تعمیرگاهها و نمایندگى هاى شرکتهاى خودرویى تا کنون  شعب خود را 

در استان هاى تهران، البرز، گلستان، همدان، اردبیل، خراسان، آذربایجان شرقى، 
کرمانشاه، زنجان، مرکزى، سمنان، اصفهان، فارس، کرمان، هرمزگان، خوزستان، 
بوشهر، یزد و کهگیلویه و بویراحمد، مازندران راه اندازى نموده و تا پایان سال  با 
افتتاح شعب سیستان و بلوچستان،آذربایجان شرقى و لرستان و همچنین پوشش 
حاشــیه اى در تمامى اســتان هاى هم جوار بتواند نیاز روانکار اتوسرویس هاى 

محترم سراسر کشور را تامین نماید.
همچنین این شرکت در راســتاى حمایت از رانندگان زحمتکش ناوگان حمل و 
نقل سنگین بین شهرى ، طبق دســتور اداره کل راهدارى کل کشور از مرداد ماه 
سال 1400 تا کنون، اقدام به عرضه مستقیم روغن موتور دیزلى با قیمت مصوب 
در محل پایانه هاى باربرى سطح کشور نموده است که این امر به دلیل اطمینان 
خاطر رانندگان از اصالت کاال و خرید با قیمت مصوب با توجه به حذف واسطه ها ،

 باعث رضایت خاطر رانندگان محترم گردیده است.
 در حال حاضر شرکت کیمیا اسپیدى قشم در محل پایانه هاى باربرى استانهاى  :
 اصفهان (  اصفهان-شــهرضا-مبارکه-فالورجان)، فارس، آذربایجان شرقى ، 
هرمزگان ، مرکزى ، خوزستان ( بندر امام خمینى ) ، خراسان رضوى ، کرمان ، یزد 
و بوشهر در حال خدمت رسانى به رانندگان مى باشد  و سایر پایانه هاى باربرى در 
سراسر کشور در صورت اعالم نیاز روساى محترم پایانه ها بر اساس یک برنامه 

زمانبندى مشخص به مرور تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

در دانشگاه آزاد اصفهان:

ضیافت اندیشه دانشجویان دانشگاه هاى استان اصفهان برگزار مى شود

انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل فنى وحرفه اى
و شرکت احیاگران قلب صنعت آسیا

عرضه مستقیم روغن موتور اسپیدى در سراسر کشور
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تصمیم ویژه دولت
 براى حقوق بازنشستگان

آبله میمون از کدام کشور
 وارد ایران شد؟

خبرخوان
جنجال جدید براى مازیار

  برترین ها|مازیــار لرســتانى (شــهره 
لرستانى) با انتشار یادداشتى به منتشرکنندگان 
اخبار جعلى و شــایعه درباره داشــتن فرزند و 
ازدواجش واکنش نشان داده اســت. او گفته 
که نه ازدواج کرده و نه فرزندى دارد. بنابراین 
مردم نباید فریب این شــایعه ها را بخورند. او 
عالوه بر این به یک ســئوال پــر تکرار دنبال 
کنندگانــش دربــاره علــت کنار نگذاشــتن 
کاله روى ســرش هم پاســخ داده است. او 
بدون هیــچ توضیحى، به دنبــال کنندگانش 
تأکید کــرده کــه عجلــه نکننــد و کاله را 

هم بر مى دارد.

فرهادى ممنوع کار شد!
  برترین ها| 6 چهــره شــاخص ســینما 
ممنوع کار شده اند. این شش نفر عبارتند از  اصغر 
فرهادى، سعید روســتایى، هایده صفى یارى، 
نوید محمدزاده، ترانه علیدوســتى و فرشــته 
حسینى. همانطور که رئیس سازمان سینمایى 
کشور اعالم کرده قرار است نام ممنوع کارهاى 
ســینما هفته آینده رسمًا اعالم شــود. گفته 
مى شود عده اى از این چهره ها به دنبال اتفاقاتى 
که در کن افتاد و همینطور حمایت از اعتراضات 
مردم خوزستان از فعالیت در سینما و تلویزیون 

محروم مى شوند. 

دماى خوزستان از
 50 درجه عبور کرد

  ایرنا|دماى پنج منطقه اســتان خوزستان 
از 50 درجه ســانتیگراد عبور کــرد و حداکثر 
دما در شــوش با 50/8 درجه ثبت شد. در این 
مدت حداکثر دما در اهواز 50/7، بستان50/6، 
شوشــتر50/4 و آبادان 50 درجه ســانتیگراد 
ثبت شده است. بررسى نقشه هاى هواشناسى 
نشــان مى دهد از دیــروز چهارشــنبه روند 
کاهش دما در ســطح اســتان آغاز شده و به 
تدریج تا اواســط هفته آینده بــا کاهش 3 تا 
4 درجه اى دما اندکى از شــدت گرما کاســته

 مى شود.

آمار 3 ماهه فروش 
خودرو  

بررسى آخرین آمار مربوط به تولید    مهر |
و فروش خودروسازان مربوط به تیر ماه امسال 
نشــان مى دهد که کل فروش سه خودروساز 
بزرگ کشــور (ایران خودرو، ســایپا و پارس 
خودرو) در این ماه 96 هزار و 948 دستگاه بوده، 
این در حالى است که تولید خودروسازان در تیر 
ماه 84 هزار و 993 دستگاه بوده که بیانگر پیشى 
گرفتن فروش از تولید است که مى تواند یکى 
از نتایج تکمیل خودروهــاى ناقص و کاهش 
خودروهاى دپویى باشد. همچنین میزان فروش 
تیر ماه خودروسازان در مقایسه با خرداد ماه که 
111 هزار و 245 دســتگاه فروخته شده بود، 
افت کرده است. البته تولید تیر ماه نیز نسبت به 
خرداد ماه که 103 هزار و 969 دستگاه بود، با 

کاهش مواجه شده است.

«پیروز» 
مهارت شکار ندارد

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت    ایسنا |
حیات  وحش از حضور «پیروز» -توله یوز نر- در 
سایت فضاى باز پردیسان به صورت دائمى از 
شهریور ماه همچنین وضعیت خوب «ایران» 
-مادر پیروز- و تمرکز سازمان محیط زیست 
بر حفظ یوز ماده تازه پیدا شــده به همراه چهار 
توله اش خبر داد. «پیروز» تنها توله یوز باقیمانده 
از «ایران» و «فیروز» که در شــرایط تکثیر در 
اسارت 11 اردیبهشت ماه سال جارى به روش 
سزارین به دنیا آمده است، 21 مرداد ماه براى 
اولین بــار در فضاى باز قرار گرفــت و زیر نور 

خورشید خاك را لمس کرد.

احمدى نژاد
 اخراج مى شود؟

  برترین ها |با اتمام مرداد ماه دوره پنجم مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز پایان مى پذیرید و باید 
منتظر صدور احکام جدید براى اعضاى دور ششــم 
باشیم. طبق شــنیده ها خروج محمود احمدى نژاد، 
رئیس جمهور اسبق قطعى به نظر مى رسد، همچنین 

تمدید ریاست آملى الریجانى نیز حتمى است.

برنامه خیابان خلوت کن
 نداشتى!

  روزنامه همشهرى|این داستان تازه اى 
نیست که سازمان صداوسیما نیازمند تحول است... 
پرونده سال اول مدیریت سازمان با جبلى بدون آغاز 
تولید هیچ ســریال قابل توجهى و بدون هیچ برنامه 
خیابان خلوت کنى روى آنتــن و همچنان رقابت با 
رســانه هاى جیبى هنوز جبلى و همکارانش دست 
به کار جســورانه اى نزده اند. جبلى باید پیش برود؛ 
پیشروى در مســیرى ســخت با رقباى هوشیار و 

امکانات فراوان.

نشستى براى صلح
  ایسنا |«آنتونیو گوترش»، دبیرکل ســازمان 
ملل امروز پنج شــنبه به اوکراین سفر مى کند و در 
آنجا با رؤساى جمهور ترکیه و اوکراین دیدار خواهد 
کرد. در این نشست اقداماتى که مى توان براى پایان 
دادن به جنگ اوکراین و روســیه از طریق راه هاى 
دیپلماتیک و افزایش فعالیت مکانیزم صادرات غالت 
اوکراین به بازارهاى جهانى انجام داد، مورد بحث و 

بررسى قرار خواهد گرفت.

تعریف روسیه 
  فارس | «میخائیــل اولیانــوف»، نماینده 
روسیه در ســازمان هاى بین المللى مستقر در وین 
تصریح کرد کــه دیپلمات هاى ایران بــه بهترین 
شــکل تالش خود را در راســتاى تضمیــن منافع 
ایران انجام مى دهنــد. وى در پیامى که در صفحه 
توییترى خود منتشر کرده بود در خصوص تالش تیم 
ایرانى گفت: «تصمیم گیرى با مقام ها و نمایندگان 
پارلمان ایران است، قطعًا اما به عنوان رئیس هیئت 
روس در مذاکرات ویــن درباره برجــام، مى توانم 
شــهادت دهم که دیپلمات هاى ایرانى به بهترین 
شــکل تالش خود را براى تضمیــن منافع ایران

 انجام دادند.»

او عضو حزب باد است
  روزنامه جوان| نطق تند مرتضى محمودوند، 
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شوراى اسالمى در 
اعالم هشدار به رئیس جمهور براى عدم استفاده از 
اصالح طلبان از دیروز دســت به دست مى چرخد. 
همه جا هــم او به عنوان نماینــده اصولگرا معرفى 
مى شود که به رئیسى هشدار داده که مراقب جریان 
نفوذ باشــد. نکته جالب اینکه او در دوره هاى قبلى 
حامى اصالح طلبان و بلکــه فراتر از حامى، عضوى 
از لیست امید، لیست انتخاباتى اصالح طلبان بود. به 
نظر مى رسد برخى افراد صرفًا طرفدار قدرت هستند، 
هر کس در قدرت باشد، از او حمایت مى کنند؛ همان 

حزب باد!

دست ها باال
دولــت    روزنامه رسالت| هوشــمندى 
رئیســى در حوزه سیاســت خارجى قابــل تقدیر 
اســت. طى یکســال اخیر در مذاکــرات، مواضع 
آن طرف میز را رصد کرده اســت. مــا از طرح هاى 
فریب آمیــزى چون «توافــق موقــت»، «توافق 
گام بــه گام»، «ضرب االجل هــاى پى درپــى» و 
«پنجره دیپلماســى در حال بســته شــدن است» 
عبور کرده ایم. به نقطه اى رسیده ایم که باید طرف 
مقابل دســت ها را باال ببرد و حقوق ملت ایران را به 

رسمیت بشناسد. 

ظاهــراً ماراتن مطالبه بازنشســتگان و کارگران براى 
اجراى مصوبات شــوراى عالــى کار و مصوبه هیئت 
امناى سازمان تأمین اجتماعى، هم در خصوص افزایش 
مستمرى بازنشستگان و هم در خصوص اجراى مصوبه 
حق مسکن کارگران در نقطه پایانى قرار دارد.ماجرا از 
این قرار بود که هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعى 
براى سال 1401 مستمرى بازنشستگان این سازمان را 
مطابق با مصوبه دستمزدهاى شوراى عالى کار افزایش 
داد. بر این اســاس، مى بایســت از ابتداى سال 1401 
حداقل مستمرى ها به میزان 57 درصد و مستمرى هاى 
سایر سطوح نیز به صورت پلکانى به میزان 38 درصد 

زیاد مى شد؛ با وجود این، دولت برخالف مصوبه شوراى 
عالى کار و همچنین نظر هیئت مدیره ســازمان تأمین 
اجتماعى، میزان مســتمرى بازنشســتگان را کمتر از 
مقدار مصوب و در حدود 10 درصد ابالغ کرد. حاال پس 
از گذشت حدود پنج ماه به نظر مى رسد باالخره دولت 
تصمیم نهایى در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان 
را گرفت، تا جایى که سرپرســت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعــى از اتخاذ تصمیم بــراى افزایش حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعى خبر داد. براساس اظهارات 
محمدهادى زاهدى وفا، دیروز قرار بود جزییات و نحوه 

اجراى افزایش حقوق بازنشستگان اعالم شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشــت در گفتگو با «رکنا» 
ضمن تأیید خبر ورود آبله میمون به ایران گفت: اولین 
مورد شناسایى شده آبله میمون در ایران یک خانم 34 
ساله اهوازى است. ایشــان ویروس را از همسرش که 
اخیراً به کانادا ســفر کرده، در آخرین روزهاى ابتالى 
همسرش به این بیمارى دریافت کرده است. دکتر کمال 
حیدرى افزود: مهمترین راه انتقال آبله میمون، تماس 
نزدیک پوستى است، یعنى اساسًا انتقال این بیمارى با 
تماس هاى خیلى نزدیک انجام مى شــود و برخالف 
کرونا، به راحتى و از طریق قطرات تنفســى بین افراد 

مختلف انتقال نمى یابد. 

معاون وزیر بهداشت درباره برنامه ایران براى واردات 
واکســن آبله توضیح داد: ما فعًال لزومى نمى بینیم که 
واکسن آبله وارد کنیم، چون اساساً آبله میمون به راحتى 
درمان مى شود و ضایعات آن در بازه زمانى کوتاهى از 
بین مى رود. اما اگر الزم باشــد، تکنولوژى داخلى ما 
آنقدر پیشرفت کرده اســت که مى توانیم واکسن آبله 

را تولید کنیم.
وى در پایان تصریح کرد: میزان ســرایت آبله میمون 
بسیار کمتر از کروناســت و اساسًا احتمال تبدیل شدن 
آبله میمــون به یــک پاندمى مانند کووید19 بســیار

 پایین است.

دریا قدرتى پور
تجارت در بازار خرید و فروش حیوانات خانگى این روزها 
داغ تر از همیشه است. بعد از بســته شدن سایت دیوار 
به روى تجارت حیوانات خانگى، این بازار تغییر مســیر 
داده و راه خود را در فضاى مجازى باز کرده است. حاال 
اینستاگرام و کانال هاى تلگرامى مکانى شده اند براى 
تجارت هاى چند صد میلیونى برخى از گونه هاى بسیار 

نادر از حیواناتى که اکنون به خانه ها راه یافته اند.
همین موضوع باعث شــده که برخى از این راه تجارت 
پرسودى را به راه بیاندازند، چرا که در این دنیاى خاص 
پول هاى زیادى رد و بدل مى شود و در حالى که برخى 
از حیوانات با قیمت هاى ناچیــز تقریبًا براى همه مردم 
قابل خریدن هســتند اما قیمت برخــى دیگر حتى به 
اندازه قیمت یک پراید و پژو مى شــود. اینجاســت که 
صحبت از پز و ژست هایى به میان مى آید که براى عده 
اى داشتنش تنها با داشــتن یک حیوان خاص تکمیل 

مى شود. 
جالب اینجاســت که قیمــت این حیوانات بر حســب 
اســتاندارد خاصى هم تعیین نمى شود و بسته به میزان 
دوست داشتنى بودن و یا نژاد حیوان است که قیمت ها 
مشخص مى شود. در البه الى تبلیغاتى که براى فروش 
حیوانات خاص تعیین مى شود پاى دالالن هم در میان 
است و گاهى نرخ هایى تعیین مى شود که هیچ سنخیتى 
با نوع و نژاد حیوان ندارد اما کاسبان این بازار از ناآگاهى 
خریدارانشان سود مى برند و هر طور که بخواهند گوش 

مى برند. 
نفوذ در بازار فروش حیوانات خانگى کار آســانى است؛ 
مایه اش تنها جستجو در اینترنت یا رهگیرى کانال هاى 
تخصصى و اطالعات کمى در مــورد حیوانات کمیاب 
اســت. دِر این دنیا که باز شود، بى شــمار حیوان از آن 
بیرون مى ریزد که سرآمدشان سگ ها و گربه ها هستند. 
سگ هایى که این روزها تا مبلغ 100 میلیون تومان هم 
خرید و فروش مى شوند و اگر نژادشان خاص تر هم باشد 

که  قیمت هایشان فراتر هم مى رود. 
در رابطه با گربه ها، قیمت ها کمتر اســت و یک گربه 
باى کالر را مى شود با شش تا هفت میلیون تومان خرید 

و اگرحدود شش میلیون تومان توى دست و بالت باشد 
مى توانى بچــه گربه هاى نژاد اســکاتیش، بریتیش یا 

هیمالین را به خانه ببرى.
بماند که در این میان اگر این حیوانات طومارى از صفات 
خوب مثل اصیل بودن، والدین خارجى داشــتن، مهیا 
بودن شــجره نامه و از همه مهمتر تغذیه کاملش با شیر 
مادر را داشته باشــند، قیمت هایشان باالتر هم مى رود 

و مثًال قیمت یک گربه حتى بــه 40 میلیون تومان هم 
مى رســد. گربه هایى که لقب الکچرى را به خود مى 

گیرند.
در جســتجو براى یافتن گران تریــن حیوانات خانگى 
دیگر هم به قیمت هاى نجومى زیادى برمى خوریم؛ از 
توله هاى ژرمن تا کاسکوها و پرنده ها و حتى خزندگانى 
که تا چندى پیش جایى در خانه ما نداشتند اما اکنون به 

جزئى از اعضاى برخى از خانواده ها تبدیل شده اند.
کاکادوها فعًال یکــى از گران ترین پرنده هاى موجود در 
بازارند که با قیمت هاى گزاف فروخته مى شــوند. یک 
کاکادو که اتفاقــًا صاحبش عکســى از آن در صفحه 
شخصى بارگذارى نکرده ولى ادعا دارد پرنده اش بسیار 

زیباست 70میلیون تومان قیمت دارد.
حاال زندگى با جانوران از سگ و گربه تا ماهى و خرگوش 
و همستر براى قشرى خاص چنان عادى شده که مثل 
نفس کشیدن شده اســت اما وقتى که اینها مى خواهند 
حیواناتشان را بفروشند یا از دستش خالص شوند یا نوع 
متفاوت تر یا گران تر یا بى زحمت ترى بخرند، صفاتى به 
حیواناتشــان مى دهند که جلب توجه مى کند و همین 

باعث مى شود قیمت ها نجومى تر شود.
کارى نداریم کــه نگهدارى حلزون بــه عنوان حیوان 
خانگى از بیخ و بن عجیب اســت ولى همیــن که او را 
بى خطر، بى صدا، بدون بو و کثیف کارى معرفى کنند تا 
موفق شوند بسته به ســایزش از 40هزار تا یک میلیون 

تومان بفروشندش جلب نظر مى کند.
اما القابى که برخى فروشنده ها به حیواناتشان مى دهند 
از این نیز چشمگیرتر اســت؛ مثل گلسترى که با عنوان 
«خوش ذات» معرفى شده یا توله سرابى هایى که «بچه 
فخرى» و «ببرى» نامیده شده اند و نیز یک گربه اشرافى 
که «مهربان و بغلى» توصیف شده و فقط به «خانواده اى 
فهیم، بافرهنگ و باشعور» فروخته مى شود. داشتن رابطه 
خوب با بچه ها براى یک روتوایلر، آتش پاره بودن براى 
توله هاسکى ماالموت، داشــتن مسواك و خمیردندان 
مارك براى توله سگ سه ماهه مینیاتورى، خیلى لوس 
و بغلى بودن براى یک توله اسکاتیش موکوتاه و بسیار 
آرام و باشخصیت بودن براى یک پرشین سوپر فلت نر یا 

اژدهاى بى آزار نیز از همین قبیل است.
گرچه دنیایى که آدم ها اکنون افســارش را به دســت 
گرفته اند در نظر اول، دنیایى پــر از عاطفه و محبت به 
شمار مى آید ولى ایجاد جهانى براى حیواناتى که اکنون 
دست آموز و دست آویز شــده اند شاید چندان دلچسب 
نیست. تجارتى که خیلى وقت است افسار گسیخته شده 

است و به انقراض گونه هاى نادر هم کمک کرده است.

از گربه هاى اشرافى تا اژدهاى بى آزار

تجارت هاى میلیونى با گونه هاى خاص حیوانات 

روز دوشنبه درهاى خانه خدا باز شد و سران سعودى به تطهیر سالیانه 
این مکان مقدس پرداختند. در این مراسم که با حضور ولیعهد سعودى 
«محمد بن ســلمان»، فرماندار طائف، فرماندار جده، بزرگ خاندان 
متولى کعبه یعنى بنى شیبه و برخى دیگر از سران سعودى برگزار شد، 

افراد حاضر به طواف و خواندن نماز پرداختند.
پس از این، به داخل کعبه رفتند و مراسم تطهیر این مکان مقدس را که 
به پایان رساندند. شستشوى مرسوم و ساالنه مقدس ترین حرم اسالم 
با آب زمزم و گالب انجام مى شود و سپس عود و عطرهاى دیگرى در 

ظروف آویزان از سقف جایگذارى مى شوند.
بر اساس گزارش ها قبل از بستن در کعبه، 15 کیلوگرم گالب غلیظ 
طائف در ظروف موجود در خانه ریخته مى شود. عربستان چندسالى 
اســت با تمرکز بر پرورش گل محمدى در طائف گالبى به نام این 

منطقه تولید مى کند که در مناسبت هایى این چنین به کار مى رود.
داخل کعبه سه ستون، یک جعبه مخصوص عطر و هدایا و ظرف هاى 
گالب و عطر و عود قرار دارد. داخل خانه خدا یک در نیز قرار دارد که 

براى رفتن به سمت پشت بام کعبه استفاده مى شود.

کعبه با گالب عربستان تطهیر شد

 

نتایج یک پژوهش نشان مى دهد چنانچه بین آمریکا و روسیه جنگ اتمى 
رخ دهد بالغ بر پنج میلیارد نفر تنها بر اثر گرسنگى جانشان را از دست خواهند 
داد. در این پژوهش ادعا شده انفجار هسته اى باعث وقوع  قحطى در سطح 
جهان خواهد شد، زیرا حجم گسترده دود مانع تابش خورشید و باعث ایجاد 

اختالل در مسائل جوى شده و تولید غذا را محدود خواهد کرد.  
پژوهشــگران تصریح کرده اند حتى وقوع یک درگیرى هسته اى کوچک، 
مثًال درگیرى بین هند و پاکســتان آثار مخربى خواهد داشت. وقوع یک 
جنگ هســته اى به مدت یک هفته با حدود 100 ســالح باعث مرگ 27 

میلیون نفر به صورت مستقیم خواهد شد.
در این پژوهش تصریح شــده بعد از دو ســال، با متوقف شــدن تجارت 
بین المللى و افــت دما به1/5 درجه ســانتیگراد، قحطى باعث مرگ 255 
میلیون نفر خواهد شــد.در بزرگ ترین ســناریویى که پژوهشــگران در 
نظر گرفته اند وقوع جنگ هســته اى به مدت یک هفته با 4400 ســالح  
که مى تواند جنگى بین آمریکا و متحدانش با روســیه باشد، باعث مرگ 
360 میلیون نفر به صورت مستقیم خواهد شد و 5 میلیارد نفر دیگر هم از 

گرسنگى جانشان را از دست خواهند داد.

 مدیرعامل سایپا با اعالم اینکه پروژه هایى را براى ارتقاى کیفیت شاهین در 
نظر گرفتیم، گفت: قصد داریم تمام شاهین ها را براى رفع ایراد فرا بخوانیم.
محمدعلى تیمورى بیان کرد: مدیریت قبلى در زمان عرضه شاهین عجله 
کردند و به همین دلیل به برخى از اصول کیفى آن توجه نشــده است. وى 
افزود: مشکل نفوذ صداى بیش از حد به کابین شاهین را با نصب عایق هاى 
جدید در روزهاى پایانى سال 1400 برطرف کردیم و اکنون صداى بسیار 

کمى از پیشرانه به کابین وارد مى شود.
تیمورى در ادامه افزود: از این به بعد قبــل از عرضه محصول جدید براى 

کنترل کیفیت آن بیشتر از قبل دقت خواهیم کرد؛ مثًال در حال حاضر براى 
عرضه سایپا آریا عجله اى نداریم و تا در مورد کیفیت آن مطمئن نشدیم، آن 

را روانه بازار نخواهیم کرد.
مدیرعامل سایپا در خصوص حل مشکل نفوذ صدا به کابین براى مشتریان 
قبلى نیز عنوان کرد: به زودى تمام خودروهاى شاهین را فرا مى خوانیم تا 
مشکل نفوذ صداى آنها برطرف شود. وى افزود:  اگر هر پروژه کیفى را در 
خط تولید در نظر بگیریم، مشــتریان قبلى را نیز فرا خواهیم خواند تا از این 

تغییرات برخوردار شوند.

احتماًال پیامک تلگرام در ایران از سوى اپراتورها مسدود شده است. در پى اعالم 
این خبر این توصیه مطرح شده اســت که تلگرام خود را نباید پاك کرد، زیرا 
دیگر امکان دریافت کد فعالسازى از طریق پیامک تا اطالع ثانوى وجود ندارد. 
کاربران به یکدیگر توصیه مى کنند که از حساب تلگرامى خود خارج نشوند زیرا 

امکان ورود مجدد به آن از طریق پیامک وجود نخواهد داشت.
یک راه دیگر هم که از سوى کاربران مورد توصیه قرار گرفته داشتن یک حساب 
پشتیبان روى یک اپلیکیشن تلگرام جدید است. هنوز هیچ واکنش یا توضیح 
رسمى در خصوص ادعاى مسدود شدن پیامک تلگرام در ایران مطرح نشده 
است.تلگرام یکى از محبوب ترین پیامرسان هاى اجتماعى در دنیا و همچنین 
ایران است و کاربران زیادى از آن استفاده مى کنند. حدود سه سال پیش تلگرام 
در ایران فیلتر شــد و بدین ترتیب کاربران امروزه از راه هاى دیگرى از جمله 

استفاده از پروکسى یا وى پى ان از آن بهره مى برند.
در همین حال کارشناســان حوزه فناورى اطالعات و شبکه هاى کامپیوترى 
درباره مشکل دسترسى به اینســتاگرام در ایران، مى گویند که این موضوع را 
نمى توان به کاهش سرعت اینترنت ارتباط داد. چرا که اگر کاهش سرعت در 
نظر گیریم، کل پهناى باند پایین مى آید در صورتى که االن این مشکل را تنها 
روى اینستاگرام و یکسرى ســرویس هایى مثل گیت هاب مى بینیم. این امر 

نشان مى دهد که یک اختالل عمدى در کار است.
این کارشناسان تأکید مى کنند یک سرویس یا سرویس دهنده یا پهناى باند 
بین المللى نمى تواند فقط روى اینستاگرام تأثیر بگذارد بلکه روى کل کشور 
تأثیر مى گذارد. وقتى تأثیر را روى یک سرویس خاص مى بینیم، قطعاً مسئله 

پهناى باند نیست. 

زنگ خطر جدید براى
 تلگرام و اینستاگرام

نتیجه هولناك جنگ اتمى آمریکا و روسیه

«شاهین» ها جمع مى شوند!
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راه اندازى 2 خط معاینه فنى 
موتور 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: در 
حال حاضر یک مرکز معاینه فنى خودروى ســنگین، 
هفت مرکز معاینه خودروى ســوارى و 11 خط معاینه 
فنى در اصفهان وجود دارد، همچنین به منظور توسعه این 
مراکز امسال دو مرکز معاینه فنى خودروى سوارى و دو 
خط معاینه فنى موتورسیکلت براى نخستین بار در استان 

راه اندازى مى شود.

نرخ بلیت هوایى اربعین 
باالخره چند است؟

قیمت مصوب بلیت هواپیما براى سفر اربعین 6 میلیون 
تومان اعالم شده اما در آژانس هاى مسافرتى از این نرخ 
خبرى نیســت. بازرس انجمن صنفى دفاتر مسافرتى 
استان اصفهان مى گوید: هنوز قیمت بلیت پرواز هاى 
اربعین و چگونگى خرید بلیت به ما ابالغ نشــده است. 
مصطفى ترابى با بیان این که پرواز هاى هوایى اربعین 
از 16 شهریور شروع خواهد شد، افزود: هنوز مشخص 
نشده که فروش بلیت با چارتر کننده ها است یا سازمان 

هواپیمایى کشور مسئولیت دارد. 

میزبانى اصفهان از همایش 
خوشنویسى 

رییس دانشکده صنایع دستى دانشگاه هنر اصفهان از 
برگزارى نخستین "همایش ملى دو ساالنه خوشنویسى" 
با رویکرد تخصصى و پژوهشى در آذر امسال در اصفهان 
خبر داد. فرهاد خســروى بیژائم افزود: نخستین دوره 
همایش ملى دو ســاالنه خوشنویسى توسط دانشکده 
صنایع دستى دانشگاه هنر اصفهان و همزمان با هفته 

پژوهش در 23 آذر سال جارى برگزار خواهد شد.

واریز معوقات رتبه بندى 
فرهنگیان

همزمان با اجراى سراســرى طرح رتبه بندى معلمان، 
اضافه حقوق معوقه فرهنگیان مشمول در استان اصفهان 
تا 31 مرداد واریز مى شــود. مدیرکل آموزش و پرورش 
استان گفت: در نخســتین مرحله از اجراى این طرح، 
فرهنگیان مشمول باید با مراجعه به سامانه وزارتى رتبه 
بندى معلمان ثبت نام کنند. محمدرضا ابراهیمى با بیان 
اینکه انجام مراحل بعدى این طرح اطالع داده خواهد 
شد،افزود: اضافه حقوق 11 ماهه رتبه بندى فرهنگیان 
مشمول در اســتان اصفهان تا 31 مرداد به حساب آنان 

واریز مى شود.

استاندارد اجبارى
مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت: تجهیزات بازى 
مستقر در شهربازى ها مشمول اجراى اجبارى استاندارد 
هستند.   محمود فرمانى گفت: این بدین معناست که کلیه 
مالکان و بهره برداران از تجهیزات شــهربازى موظفند 
قبل از هرگونه بهره بردارى و بلیط فروشــى نسبت به 
اخذ تائیدیه از اداره کل استاندارد اقدام نمایند. وى افزود: 
بدیهى اســت در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالى 
مسئولیت عواقب با مالکان و بهره بردارانى است که اقدام 

به بهره بردارى از تجهیزات بازى کرده اند.

کاهش نقاط حادثه خیز 
مدیرکل دفتر فنى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
گفت: در ســال 98 حدود 214 نقطه حادثه خیز داشتیم 
که اکنون به حدود 108 نقطه کاهش یافته است. از این 
رو با تالش هاى متعددى که صورت گرفته کاهش نقاط 
حادثه خیز را داشتیم. حمیدرضا رحیمى با بیان اینکه 84 
شهر استان اصفهان فاقد راهور است، ادامه داد: میانگین 
سفر روزانه به استان حدود یک میلیون است که نشان 
دهنده حجم ترافیک شــهرى و درون شــهرى است. 
رحیمى تصریح کرد: اقدامات خوبى از سالیان گذشته به 
لحاظ وضعیت جاده اى و معابر در استان انجام شده اما 
مشکل کنونى فرسودگى راه ها است به همین دلیل به 
لحاظ تعداد حوادث و اتفاقات، اصفهان جز استان هاى 

چهارم و پنجم است.

خبر

رئیس اتحادیه فروشــندگان آبمیوه، بستنى و کافى شاپ 
اصفهان گفت: باالرفتن قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت 
خرید مردم از مهم ترین دالیل کاهش فروش و در نهایت 

تعطیلى واحدهاى این صنف شده است.
محمود رنجبر اظهار کرد: واحدهاى صنف آبمیوه، بستنى و 
کافى شاپ با مشکالت مختلفى از جمله محدودیت ساعات 
کارى، باال بودن نرخ آب و برق، گرانى مواد اولیه و در نهایت 

کاهش تقاضا مواجه هستند.
وى افزود: روال چند ســاله این بود که در نیمه اول سال 
محدودیتى در ســاعات کارى وجود نداشت و واحدهاى 
این صنف معموًال تا ساعت 5 بامداد باز بودند درصورتى که 

اکنون این ساعت به یک بامداد کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان آبمیوه، بستنى و کافى شاپ 
اصفهان با بیان اینکه باال رفتن قیمت مواد اولیه و کاهش 
قدرت خرید مردم تأثیر زیادى در کاهش فروش واحدهاى 
این صنف داشته است، گفت: از سال گذشته تاکنون نزدیک 
به 70 کافه و بستنى فروشى به خاطر شرایط اقتصادى واحد 

خود را تعطیل کرده اند.
رنجبر با بیان اینکه متصدى کافى شاپ ها موظف شده اند تا 
از ورود افراد بدحجاب جلوگیرى کنند، گفت: بعضى کافى 
شــاپ ها به خاطر رعایت نکردن این مورد از سوى اداره 

اماکن تذکر دریافت کرده اند.

استان اصفهان با تولید 1300 تن گوشت شترمرغ در سال 
رتبه نخست کشور را دارد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان 
گفت: در حوزه پرورش شترمرغ، واحد هاى مجاز داراى پروانه 
و واحد هاى غیرمجاز بدون پروانه در سطح استان اصفهان 
فعالیت دارند که شمار آن ها در مجموع به 270 واحد پرورش 

شترمرغ مى رسد.
على دهقانى افزود: این تعداد واحد پرورشى فعال در استان 
ظرفیت تولید 25 هزار قطعه پروارى و 4800 قطعه مولد را 
دارند. وى با اشاره به لزوم ساماندهى واحد هاى بدون پروانه، 
گفت: بیش از یک سالى است که ساماندهى واحد هاى غیر 

مجاز پرورش شتر مرغ در دستور کار استان است و واحد هایى 
که مشمول صدور مجوز شوند با تسهیالت ویژه مجوز صادر 
مى شود. مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان افزود: واحد هاى غیرمجازى را که به دالیلى از جمله 
نداشتن ضوابط نظام دامدارى و استقرار در محدوده واحد هاى 
دام و طیور و مناطق سکونتگاهى، امکان صدور مجوز براى 
آن ها وجود ندارد با واگذارى اراضى ملى به آن ها مساعدت 
مى شود تا با ضوابط دامدارى کشور پروانه دار شده و پس از 
تکمیل ساخت، پروانه بهره بردارى براى آنان صادر مى شود.
وى گفت: شهرســتان اصفهان و کوهپایه بیشترین میزان 

پرورش و تولید گوشت شترمرغ در استان را دارند.

تولید ساالنه 1300 تن گوشت 
شترمرغ در اصفهان

70 کافه در اصفهان 
تعطیل شده اند

دانشگاه ها خیلى وقت اســت به بنگاه هاى صدور مدرك 
تبدیل شــده اند درحالى که بازار کار اصفهان در وضعیت 
نامطلوبى به ســر مى برد. گرچه نمى توان از تأثیرى که 
دانشگاه بر سطح سواد جامعه مى گذارد به راحتى گذشت 
اما در این مسئله هم شکى نیســت که اکنون بسیارى از 
رشته هاى دانشگاهى با بازار کار در استانى که قطب صنعت 

کشور محسوب مى شود، منطبق نیست.
در سال هاى گذشــته دانشــگاه ها نیروهایى را پرورش 
داده اند که در ســطح میانگین کمتر وارد بازار کارشده اند. 
دانشــجویانى که با هزاران امید و آرزو بر کرســى هاى 
دانشــگاه ها مى نشــینند اما بعد از فارغ التحصیلى تنها 
نتیجه اى که عایدشــان مى شود این اســت که به آمار 

بیکاران مى افزایند.
کم توجهى نظام آموزش عالى به نیازهاى جامعه و انطباق 
نداشتن رشته هاى دانشــگاهى بامهارت هاى موردنیاز 
در بخش هاى صنعتــى و خدماتى یکى از علت هاى بروز 
معضل بیکارى دانش آموختگان در کشور و اصفهان است.

در حال حاضر میانگین بیــکارى در اصفهان 12 درصد و 
باالتر از میانگین کشور است و براى بسیارى این سئوال 
پیش آمده که چرا در اســتانى که به مهد صنعت کشــور 

مشهور است این تعداد بیکار وجود دارد؟ 
به گفته کارشناسان، نبود مهارت و دانشى که ارتباطى به 
بازار کار ندارد مشکلى است که باعث شده ما با نیروهاى 
غیرمتخصص و ناامید روبه رو شــویم. کسانى که کم کم 
باوجود داشتن مدارك معتبر از دانشگاه ها مجبور شده اند 

به شغل هاى دیگرى به غیراز آنچه در آن سواد آموخته اند 
روى بیاورند. البته این موضوع به همینجا ختم نمى شود. در 
سوى دیگر ماجرا بازار کارى وجود دارد که گرچه آغوشش 
را براى نیــروى کار بازکرده اما در آن نشــان چندانى از 
نیروهاى متخصص به چشــم نمى خورد. موضوعى که 
چندى پیش رئیس هیئت مدیره کانون انجمن هاى صنفى 

کارفرمایان استان اصفهان هم آن را مطرح کرد.
سید عبدالوهاب سهل آبادى، راهکار کالن و اساسى براى 
برون رفت از این مشکل را اجراى اصل 44 قانون اساسى 
مى داند. بــه نظر او دولت باید بودجه هایــى که در اختیار 
دانشــگاه هاى دولتى مى گذارد را کم کرده و در قبال آن 
دانشگاه ها توسط بخش خصوصى حمایت شوند و نیازهاى 

این بخش را تأمین کنند.
به نظر سهل آبادى زمانى که دانشگاه با صنعت تعامل داشته 
باشد و تغییر روش دهد مى توانیم شاهد این باشیم که با 
ایجاد مدارس فنى و حرفه اى، آموزش هاى حرفه اى براى 
تربیت نیروهاى انسانى داشته باشیم و به این ترتیب نیاز به 

پروژه هاى تحقیقاتى و نو زیاد خواهد شد.
آنطور که رئیس هیئت مدیره کانون انجمن هاى صنفى 
کارفرمایان اســتان اصفهان معتقد است، در حال حاضر 
دانشــگاه تعامل الزم را بــا صنعت نــدارد و کادر علمى 
به خصوص در بخــش دانشــگاه هاى آزاد تنها به منافع 
خودشــان فکر مى کنند و به این ترتیب دانشگاه ها تبدیل 
به بنگاه هاى اقتصادى و تولید مدرك شده اند بدون اینکه 
توجهى به کیفیت و تعریف رشــته هاى مرتبط با بازار کار 

داشته باشند. 

هدفمند نبودن رشــته ها و در کنار آن ایجــاد توقع براى 
دانشجویان باعث شده که اکنون با دانشگاه هایى روبه رو 

باشیم که نقشى در تأمین نیروى کار ندارند. 
در این میان برخى از کارشناســان هم معتقدند مشکل 
اصلى بیکارى در کل کشور این اســت که ما هنوز سند 
آمایش آمارى از نیروهاى کار و نیاز امروز بازار کار را نداریم  
درحالى که اگر ما آخرین اطالعات از نیازهاى واقعى بازار 
کار را داشته باشیم، مى توانیم برحسب آن نیرو تربیت کرده 

و به این ترتیب مشکل بیکارى را حل کنیم.
عــده اى از تولیدکنندگان بزرگ اصفهانى هم انگشــت 
اتهامشان را به ســمت نحوه آموزش و رشته هایى نشانه 
مى روند که هیچ ربطى به بازار کار نــدارد. آنها معتقدند 
که میزان حمایت برنامه ریزان کشــور با سطح توقعات 
و مطالبات آنها همخوانى ندارد و بنابراین باید بخشــى از 
اشــتغال را با درك توانمندى هاى موجود و برنامه ریزى 
براى آن در نظر گرفت؛ امرى که مردم عادى نمى توانند 
انجام دهند و لزوماً دســت اندرکاران و متولیان امر باید به 

آن توجه کنند. 
منطبق نبودن رشته هاى تحصیلى با نیاز بازار کار، یکى 
از معضالت حل نشده اى اســت که سال هاست گریبان 
بسیارى از فارغ التحصیالن دانشــگاهى را گرفته است. 
برخى هم تمام گناه را به گردن بخش آموزش نمى اندازد و 
اعتقاددارند که عدم حمایت از بنگاه هاى کوچک و پربازده 
باعث شده اشــتغال بدون مهارت ایجاد شود. با تمام این 
احوال مشــکل آموزش، همچنان یکــى از بزرگ ترین 

مواردى است که بازار کار را نشانه رفته است.

رشته هاى دانشگاهى با بازار کار منطبق نیست 

کرسى هاى مدرك، نه مهارت 

قیمت هاى سلیقه اى در سوپرمارکت ها
نصــف جهــان   اقالم وارداتــى مثل آبمیــوه ها و 
شکالت هاى خارجى این روزها در موج آشفتگى و 

گرانى به سر مى برند.
فروشنده ها از این موضوع سوء استفاده مى کنند و به 
این خاطر که این اقالم داراى برچسب قیمت نیست 
این اجناس را به هر قیمتى که بخواهند مى فروشند. 
این قیمت هاى ســلیقه اى باعــث ابهام در قیمت 
این وارداتى هاى گرانقیمت شــده است. برخى از 
شهروندان در فروشگاه هاى مختلف به این موضوع 
پى برده اند که در مغازه هاى مرکزى شهر مى توانند 
این وارداتى ها را با قیمت هاى کمترى نســبت به 

باالى شــهر خریدارى کنند. این اقالم که  شامل 
نوشــابه هاى گاز دار و آبمیوه هاى طبیعى خارجى 
و شــکالت ها مى شــود اغلب بدون هیچ نظارتى 
و به شــکل قاچاق سر از قفســه هاى فروشگاه ها 

درمى آورد.
با وجــود اینکه چندى پیــش بر اســاس قوانین 
واحدهاى تولیدى باید هــر دو قیمت تولیدکننده و 
مصرف کننده را روى کاالهاى خود درج مى کردند 
اما این موضوع براى این اقالم جایى از اعراب ندارد 
و فروشــنده مى تواند به قیمت دلخواه این اجناس

 را بفروشد. 

برپایى موکب «معروف مهجور» در شهرضا
نصف جهان  روابط عمومى فرماندارى شهرضا اعالم 
کرد: موکب فرهنگى اجتماعى«معروف مهجور» 
با محوریت ترویج فرهنــگ امر به معروف ونهى از 
منکر به همت پایگاه مقاومت بسیج اصحاب کساى 
شهرستان شهرضا و گروه جهادى شهید چمران در 

پارك ملت شهرضا تشکیل شد.
بر اســاس این گزارش، در غرفه هاى مختلف این 
موکب، فروش محصوالت حجــاب، قصه گویى 
کودکان، طب ســنتى و مهارت آموزى بانوان برپا 

شده است.

کرایه مصوب حمل بار چقدر است؟
رئیس اتحادیه وانت تلفنى و پیک موتورى شهرستان 
اصفهان از تشکیل بیش از 50 پرونده براى تخلفات 
حمل و نقل بار درون شهرى از ابتداى امسال تا کنون 

خبر داد.
به گفته سید مجید حسینى نرخ مصوب براى 3 ساعت 
حمل اســباب منزل به همراه خودرو و 3 کارگر مبلغ 

یک میلیون و دویســت هزار تومان است که مازاد بر 
این ساعت کرایه خودرو نصف مى شود.

وى گفت:  نرخ مصوب کرایه بــراى پیک موتورى 
ساعتى 35 هزار تومان، وانت ساعتى 84 هزار تومان 
و نیسان ساعتى 140 هزار تومان است که این مبالغ 

ازساعت دوم به بعد نصف خواهد شد.

نگاه روز

مریم محسنى

شیوع دوباره کرونا و مسرى بودن شدید آن این روزها 
باعث شده که تخت خالى در بیمارستان ها حتى براى 

تزریق یک سرم هم حکم کیمیا را پیدا کند.
این مســئله خیلى از خانواده ها را مجبــور کرده که 
براى درمان بیمارانشــان به پرســتاران خصوصى و 
خانگى روى بیاورند. آنها قید هزینه گران پرســتاران 
خانگى را مى زنند تا نخواهند انتظار بکشند تا تختى در 
درمانگاه یا بیمارستان خالى شود. ترس از مراقبت از 
بیماران کرونایى و وحشت از انتقال ویروس هم مسئله 
دیگرى است که خانواده ها را مجبور مى کند با وجود 

ناتوانى و وضعیت بد اقتصــادى در این روزها درگیر
 ویزیت هاى سرســام آور حضور پزشــکان عمومى 
یا پرستاران در خانه شــوند. تاخت و تاز این ویروس 
این روزهــا بابى را باز کرده که بیمارســتان ها هم از 
این مسئله اســتفاده کنند و براى خالصى از فشار بار 
اضافه اى که هر روز بر آنها تحمیل مى شــود به جز 
بیماران بدحال بقیه افــراد را راهى خانه ها و قرنطینه 
خانگى کنند و به این ترتیب نیاز به استخدام پرستاران 
و مراقبان خانگى امروز به نیــازى روزانه براى برخى 
تبدیل شده است؛ نیازى که هم کیفیت خدمات در آن 

و هم هزینه هاى آن، محل بحث است.

رئیس امور آزمایشــگاه هاى حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفت: در کال نشــهر اصفهان و شهرســتان هاى 
پیرامون این شــهر به لحاظ آلودگى هوا وضعیت مناسبى 
نداریم و درســال هاى 98 و 99 رکورد دار آلوده ترین شهر 

کشور از منابع انسان ساز بودیم.
بابک صادقیان اظهار کرد: بحث آلودگى هواى کالنشــهر 
اصفهان از اواخر دهه 90 جدى شــد و اولین برنامه جامع 
کاهش آلودگى هوا به سال 79 برمى گردد که بعد از آن برنامه 

عملیاتى تدوین و اجرا شد.
وى خاطرنشان کرد: در شهرستان هاى پیرامون کالنشهر 

اصفهان وضعیتى بهتــر از اصفهان نداریم و تا شــعاع 50 
کیلومترى اصفهان در وضعیت نامناســب آلودگى هوا قرار 
دارد. درسال هاى 98 و 99 رکورددار آلوده ترین شهر کشور 
از منابع انسان ساز بودیم. شــهرى مانند اهواز ممکن است 
تعداد روزهاى آلوده بیشــترى داشته باشد اما آلودگى آن ها 
ناشى از گردوغبار است. رئیس امور آزمایشگاه هاى حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان افزود: براساس آمار استخراج 
شده از سال هاى 98 و 99 اصفهان به دلیل تمرکز نامتقارن 
واحدهاى صنعتى و بالطبع آن گسترش منابع حمل ونقل و 
تمرکز جمعیت، شرایط مناسبى ندارد همچنین شرایط اقلیمى 

هم مزید بر علت شده است.
وى با بیان اینکه در نیمه اول سال جارى به مراتب شرایط 
نامناسب ترى نسبت به سال گذشته داشتیم، اضافه کرد: در 
سال گذشته حدود 43 روز و امسال 74 روز ناسالم داشتیم که 
به دلیل گردوغبار و فعال شدن کانون هاى داخلى و خارجى و 
پدیده خشکسالى بوده است، با ورود به نیمه دوم سال با وجود 
پایدارى هوا و اینورژن و استفاده از سوخت هاى مایع آلودگى 
هوا تشدید پیدا مى کند و چه بسا آلودگى که در نیمه دوم سال 
شاهد هستیم به مراتب خطرناك تر و اثرات سوء بهداشتى 

بیشترى خواهد داشت.

وضعیت ناگوار کیفیت هواى اصفهان

پرستاران خانگى با ویزیت هاى سرسام آور

مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان دربــاره تخصیــص اعتبار مصوبات ســفر 
رئیس جمهور براى تخریب و بازســازى مدارس دچار 
فرونشست گفت:کارگروه ویژه فرونشست در اداره کل 
نوسازى مدارس تشکیل شده و بازرسان این موضوع را 
به شکل میدانى بررسى مى کنند که طى دو ماه گذشته 
حدود 35 مدرسه آسیب دیده در اثر فرونشست شناسایى 

شده است.

مجید نســیمى افزود: بررســى وضعیت فرونشست 
مدارس اســتان همزمان در سفر ریاســت جمهور و 
هیئت دولت بــه اصفهان براســاس اهمیت موضوع 
مورد بازنگرى و رســیدگى قرار گرفت که در این سفر 
پروژه هاى جایگزین مدارس دچار فرونشست، تکمیل 
طرح هــاى نیمه تمام و اتمام پروژه هایى با پیشــرفت 
70 درصد، حذف مدارس کانکســى و سنگى مطرح و 

اعتبارات خاصى براى هر کدام تصویب شد.

وى تصریح کرد: تاکنون بخشى از اعتبارات پروژه هاى 
مدارس فرونشســت به صورت اوراق بــراى ما ابالغ 
شده است تا اقدامات الزم را براساس تشکیل پرونده 
و برنامه ریزى هــاى از قبــل به منظور تهیه نقشــه 
ساخت وســاز، مناقصه و جایگزین کردن یک به یک 
مدارس آسیب دیده براثر فرونشســت آغاز کنیم. زیرا 
عمده این مدارس در مناطق پرتراکم شــهرها هستند 

و نیاز فورى به بازسازى دارند.

تکلیف جایگزین هاى مدارس دچار فرونشست چیست؟

الدن ایرانمنش

برگزارى دوره فشرده آموزشى زبان عربى
نصف جهــان   عالقه مندان به یادگیرى زبان عربى 
تنها تا 28 مرداد ماه فرصت دارند که در دوره هاى 
فشرده آموزشى زبان عربى ویژه ایام اربعین ثبت نام 
کنند. این دوره ها به همت فرهنگسراى تخصصى 
رســانه ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان، براى گروه هدف فعاالن رسانه 
اى، فعاالن مجازى و تولیدکنندگان محتوا برگزار 
مى شود. در این دوره جمالت، اصطالحات کاربردى 

زبان عربى ویژه ایام اربعین آموزش داده مى شود.
این دوره در 10 ســاعت (پنج جلســه دو ساعته) 
برنامه ریزى شــده و شــرکت کنندگان عالوه بر 
اصطالحــات کاربردى، با لهجه عراقى هم آشــنا 
مى شــوند. عالقه منــدان تا 28 مــرداد فرصت 
دارنــد از ســاعت 8 الــى 13 از طریــق تماس با 
شماره 35544096  (فرهنگســراي رسانه) اقدام 

به ثبت نام کنند.

انتخاب رئیس شوراى شهر بهاران
نصف جهان   اعضاى هیئت رئیســه ششمین دوره 
شوراى اسالمى شهر بهاران با برگزارى انتخابات 

براى دومین سال فعالیت مشخص شدند.
در ســال دوم فعالیت شوراى شــهر بهاران، ید ا... 

کیانى به عنوان رئیس شــورا و قاسمعلى نوروزى، 
روح ا... اســدى و محمد کیانى به ترتیب به عنوان 
نایب رئیــس، خزانه دار و منشــى شــورا انتخاب

 شدند.

خاکبردارى و زیرسازى میدان ورودى کمشچه 
نصف جهان   شهردار کمشچه از شروع خاکبردارى 

و زیرسازى میدان ورودى شهر کمشچه خبر داد.
محمد طرمه فروشــان طهرانى افزود: زیرسازى و 

دیوارکشى پارکینگ شهردارى نیز آغاز شده است و 
و در حال خاکبردارى و بهسازى خیابان شهید مفتح 

نیز هستیم.

بتن ریزى کانال دفع آب هاى سطحى بلوار معلم دستگرد
نصف جهان  شــهردار دســتگرد از جدولگذارى و
 آماده ســازى بلوار شــهید فهمیده جهت اجراى 

عملیات روکش آسفالت خبر داد.
اصغر رحیمى همچنین به زیرســازى کوى جامى 

واقع در محله ملک الشعراى بهار جهت دفع آب هاى 
سطحى اشاره کرد و افزود: بتن ریزى و شیب بندى 
کانال دفع آب هاى سطحى باند کندروى بلوار معلم 

نیز انجام شده است.
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همیشه نگرانى هایى در مورد تشعشعات الکترومغناطیسى 
ساطع شده از هدفون هاى بیسیم وجود داشته است، اما 

واقعا این ابزار ها چقدر خطرناك هستند؟
این روز ها نگرانى ها در مورد تشعشعات الکترومغناطیسى 
ساطع شده از هدفون هاى بلوتوثى به ویژه هدفون هاى 
اپل افزایش یافته است. تشعشعات الکترومغناطیسى که 
شامل امواج رادیویى، مایکروویو، اشعه ایکس و پرتو هاى 
گاما مى شود به تخریب بافت هاى زنده و ایجاد سرطان و 

سایر بیمارى هاى کشنده معروف هستند.
بر اساس گزارش اسکرین رنت، نور خورشید هم انرژى 
الکترومغناطیسى را ساطع مى کند، اما نور مرئى تنها بخش 
کوچکى از طیف الکترومغناطیسى را تشکیل مى دهد و به 

طور کلى مى توان نور مرئى را بى ضرر دانست.
اپل نســل اول ایرپاد هاى خود را در سال 2016 معرفى 
کرد و سپس مدل هاى نســل دوم و سوم را به ترتیب در 
سال هاى 2019 و 2021 عرضه کرد. انتظار مى رود این 
شرکت نسل دوم ایرپاد هاى پرو را در پاییز امسال در کنار 

آیفون 14 عرضه کند.
نگرانى در مورد میزان تشعشع در گجت هاى الکترونیکى 
بى سیم چیز جدیدى نیست، اما یک مقاله از رویترز این 
مسئله که هدفون هاى بیســیم مى توانند عامل ابتالى 
افراد به سرطان باشند را رد کرده است. بر اساس تحقیقات 
علمى و مطالعاتى که در این گزارش ذکر شده است، «هیچ 
مدرك ثابتى» مبنى بر مضر بودن فرکانس هاى رادیویى 
این هدفون ها براى بدن انسان وجود ندارد. به نظر مى رسد 
که سطوح فرکانس رادیویى منتشر شده توسط دستگاه ها 
در محدوده هاى تعیین شده قرار دارد و به این ترتیب، براى 

عموم مردم ایمن است.
این گــزارش همچنیــن توضیــح مى دهد کــه تمام 
دســتگاه هاى الکترونیکى از جملــه تلفن هاى همراه و 
هدفون هاى بلوتوثى باید نرخ جذب خاص یا به اختصار 
SAR را در محدوده 1.6 وات بــر کیلوگرم نگه دارند. تا 

زمانى که گجت ها با سطوح تشعشــعات مجا مطابقت 
داشته باشــند، نباید هیچ گونه اثرات نامطلوب سالمتى 

براى کاربران ایجاد کنند.

خواندن پیغام هاى اینستاگرامى بدون آنکه فرستنده پیام متوجه شود مفید است و بسیار آسان.یک روش 

مفید براى بررسى دایرکت هاى اینستاگرام بدون اینکه فرستنده متوجه رویت توسط شما شود، نشان 

مى دهیم.ساده ترین راه براى خواندن یک پیام مستقیم در اینستاگرام بدون دیده شدن، مشاهده پیام از 
اعالن در صفحه اصلى است.

اگر پیام براى مشاهده کامل، خیلى طوالنى است و فقط یک پیش نمایش به شما مى دهد، مى توانید 

اعالن را نگه دارید و آن را به پایین بکشید که پیام را بدون کلیک کردن در برنامه گسترش مى دهد.

مهم است که دکمه را با دقت نگه دارید، در غیر این صورت ممکن است به طور تصادفى روى برنامه 
کلیک کنید و براى فرستنده مشخص کنید که پیامش را خوانده اید.

براى گوشى اندرویدى، نمى توانید از روش کشیدن استفاده کنید، اما مى توانید روى فلش پایین سمت 
راست پیام کلیک کنید.

گزینه دیگر، محدود کردن کاربر از طریق تنظیمات برنامه اینستاگرام است.

با انتخاب این ویژگى، پیام هاى جدید شخص به تب دوم ارسال مى شود که به شما امکان مى دهد بدون 

اطالع فرستنده، آنها را مشــاهده کنید.هنگامى که آماده پاسخگویى هستید، باید پیام را مجاز یا تایید 
کنید، در این صورت فرستنده متوجه مى شود که شما پیام را خوانده اید.

همچنین هیچ اعالنى از فرد محدود شده دریافت نخواهید کرد. به این دلیل که این ویژگى براى مقابله 
با آزار و اذیت طراحى شده است.

با این حال، براى کارگزاران اینستاگرام که مى خواهند پیام ها را در حالت مخفیانه بخوانند نیز مفید است.

براى محدود کردن شخصى از طریق پیام هاى مســتقیم، به نمایه او بروید و سه نقطه را که در گوشه 
سمت راست باالى صفحه نمایش خود قرار دارد، انتخاب کنید.

یک منوى بازشو وجود خواهد داشــت که در آن Restrict، Block و Report با رنگ قرمز فهرست 
شده است.

شما باید بر روى دکمه Restrict کلیک کنید و ســپس تصمیم را تایید کنید. پس از انجام این کار، هر 

پیامى در آینده به صندوق ورودى محدود شده خواهد رفت و فرستنده از محدود شدن آنها مطلع نخواهد 
شد.

چگونه پیام 
اینستاگرامى 
را بخوانیم 
اما فرستنده 
متوجه نشود؟

آیا تشعشعات ایربادز ها 
براى سالمتـــى 

مضر است؟

سریعًا گوشى اندروید خود را به روز رسانى کنید!

Adobe Acrobat Pro
اگر Adobe Acrobat را روى رایانه خود نصب کرده اید، ابزارى 
به نام «PDF Optimizer» در برنامه وجــود دارد. این یکى از 
 PDF بهترین و ساده ترین راه ها براى کوچک کردن یک سند

است.
براى رســیدن به این هــدف، PDF خــود را در Acrobat باز 
کنید، روى Tools > Optimize PDF کلیــک کنید. نوار ابزار 

Optimize PDF درست باالى PDF ظاهر مى شود.

اگر روى Reduce File Size کلیک کنید، مى توانید یک یا چند 
فایل را کاهش دهید. در مرحله بعد، مکان و نام فایل را انتخاب 
 Acrobat ،کلیک کنید Save خواهید کرد. هنگامى کــه روى
تنظیمات پیش فرض را براى فایل شما اعمال مى کند تا اندازه 

آن را کاهش دهد.
اگر روى Advanced Optimization کلیک کنید، گزینه هاى 
بیشترى براى اطمینان از حفظ کیفیت مورد نیاز خواهید داشت. 
 ،Advanced Optimization براى کمک به این کار، در پنجره
روى Audit Space Usage کلیک کنید و خواهید دید که هر 

نوع عنصر در فایل چقدر فضاى اشغال مى کند.

 Adobe Acrobat به هر حال این یک ابزار پولى است، اما با ابزار
Pro DC مى توانید یک دوره آزمایشــى رایگان 7 روزه دریافت 

کنید.

ابزارهاى PDF مرورگر
اگر مى خواهید کنترل بیشــترى بر کیفیت PDF فشــرده خود 
داشته باشید، NeeviaPDF DocuPub (براى فایل هاى کمتر 
از 24 مگابایت) را امتحان کنید. مــى توانید یکى از پیش تنظیم 
ها را انتخاب کنید که از فشرده سازى کم (براى کیفیت تصویر 
باالتر) تا حداکثر فشرده ســازى (براى کیفیت تصویر پایین تر) 
متغیر است. همچنین به شما این امکان داده مى شود که برخى 
از عناصر را از داخل PDF خود حذف کنید. این شــامل مواردى 
مانند فرم ها، حاشیه نویسى ها و برچسب هاى صفحه مى شود که 

مى توانند به طور غیرضرورى حجم فایل را افزایش دهند.

Mac PDF Tools
اگر به طور معمول سیســتم عامل مک خود را به روز مى کنید، 
باید بتوانید PDF خود را بدون نصب هیچ برنامه جدیدى کوچک 

کنید. این یک ویژگى جالب در OS X است که بسیارى از مردم 
در مورد آن نمى دانند.

ابتدا PDF خود را در پیش نمایش باز کنید. معموًال فقط مى توانید 
روى فایل دوبار کلیک کنید، اما اگر یک PDF Reader مانند 
Adobe Reader نصــب کرده اید، باید کلیک راســت کنید > 

Open With > Preview. سپس روى File >Export کلیک 

 Reduce File گزینه Quartz Filter کنید و در کادر کشــویى
Size را انتخاب کنید. این فقط با فایل هاى PDF بزرگ عمل 

مى کند.
به غیر از فرآیند ســاده باال، واقعًا انتخاب زیادى براى ابزارهاى 
معتبر و رایگان فشرده ســازى PDF براى کاربران مک وجود 
 PDF ندارد. اگر مى خواهید کیفیت خروجــى و غیره فایل هاى
فشرده خود را کنترل کنید، بهترین گزینه این است که برنامه اى 

مانند PDF Squeezer (5,99 دالر) را دانلود کنید.
این برنامه به شما امکان مى دهد از بین تنظیمات فشرده سازى 
از پیش تعریف شــده مختلف انتخاب کنید یا تنظیمات خود را 
انتخاب کنید. همچنین مى توانید چندین فایل را به صورت دسته 

اى پردازش کنید (از جمله فایل هاى رمزگذارى شده).

PDF نحوه فشرده سازى

این 12 برنامه را فوراً 
از موبایل خود حذف کنید! 

 با انجام برخى به روز رسانى ها در گوشــى هاى اندرویدى عالوه بر 
ایجاد برخى قابلیت هاى جدید تعدادى از مشــکالت گوشى نیز رفع 

مى شود.
چندین راه براى مراقبت از تلفن هاى اندرویدى گران قیمت شما وجود 
دارد و گوشى شما به چیزى بیش از یک قاب براى محافظت از آن در 
برابر ضربه و خراش نیاز دارد. اینجاست که باید به به روزرسانى هاى 
نرم افزارى اشاره کنیم، زیرا آن ها از داده هاى ارزشمند شما محافظت 
مى کنند، اشــکاالت عملکردى را برطرف مى کنند و عملکرد گوشى 

شما را بهبود مى بخشد. 
به طور خالصه، آن نوتیفیکیشــن هایى را که به شما در مورد به روز 

رسانى نرم افزار جدید مى گویند را نادیده نگیرید.
اگر گوشى شما اخیراً عجیب عمل کرده اســت، برخى از عملکرد ها 
ناگهان خــراب به نظر مى رســند، عمر باترى ضربه خورده اســت، 
مشــکالت اتصال وجود دارد یا در حین انجام ساده ترین کار ها دچار 
مشکل مى شود، بهتر است به هشدار هاى به روزرسانى نرم افزار توجه 
کنید. آن ها به خوبى مى توانند تمام مشکالت تلفن شما را حل کنند و 

همچنین امکانات جدیدى را براى شما به وجود بیاورد.

نقش امنیت در برخى به روز رسانى ها
اکثر کاربــران تلفن هاى اندرویــدى معموًال هنگام به روز رســانى 
تلفن هاى خود با دوراهى مواجه مى شــوند و نگران این هســتند که 
آخرین به روز رسانى نرم افزار ممکن است بخش هایى را خراب کند. 
این نگرانى ها بى اساس نیســتند، اما زمانى که یک به روزرسانى یک 
وصله امنیتى را نیز همراه خود مى آورد، انتخاب درست انجام به روز 
رســانى اســت. البته همه وصله هاى امنیتى لزومًا اصلى نیستند، اما 
آن هایى که آســیب پذیرى با برچسب شــدید یا بحرانى را برطرف 

مى کنند باید در اسرع وقت دانلود و نصب شوند.
یکى از رایج ترین انواع آسیب پذیرى هایى که سازندگان گوشى هاى 
هوشمند به طور منظم با آن درگیرند، امکان اجراى کد از راه دور است. 
به زبان ساده، یک بازیگر مخرب مى تواند از راه دور یک فرمان را روى 
تلفن اجرا کند و به سیستم هاى حیاتى دسترسى پیدا کند. سپس آسیب 

پذیرى هایى وجود دارد که به هکر اجــازه مى دهد داده ها را بدزدد یا 
کنترل کامل یک دستگاه را به دست آورد. یک آسیب پذیرى امنیتى 
حیاتى مى تواند به هکر اجازه نصــب بدافزار را نیز بدهد، که مى تواند 

صدمات زیادى به بار آورد.
اپل در واقع یک به روزرســانى iOS را سال گذشــته منتشر کرد که 
آسیب پذیرى مورد سوء استفاده توســط NSO Group براى نصب 
نرم افزار جاسوسى Pegasus را بر روى تلفن یک فرد ناآگاه برطرف 
کرد. دستگاه هاى اندرویدى نسبت به دســتگاه هایى که iOS دارند 
آسیب پذیرتر هستند، بنابراین باید به روزرسانى هاى امنیتى را جدى تر 
گرفت. به گفته کسپرســکى (Kaspersky)، 98 درصد از حمالت 
بانکى موبایلى علیه دستگاه هاى اندرویدى انجام مى شود و با توجه به 
ماهیت منبع باز اندروید، سیستم عامل هاى اندرویدى بیشتر مستعد 

حوادث مرتبط با امنیت است.

مشکالت عملکرد و اشکاالت فراوان
دو نتیجه پس از به روزرسانى نرم افزارى ممکن است براى شما ایجاد 
شود: به روز رسانى مى تواند مشکالت عملکرد موجود را برطرف کند 
یا مشکالت را بیشتر کند. ارائه یک به روز رسانى بزرگ اندروید کار 
کوچکى نیست و همیشه این احتمال وجود دارد که چند ایراد به شدت 

باعث اختالل در عملکرد یک برنامه شود. از کار افتادن تصادفى 
یک برنامه، اســتفاده غیرعادى از باترى و گرمایش گوشى 
تنها برخى از رایج ترین مشــکالت عملکرد ناشى از ایراد ها 

هستند.
شــرکت ها اغلب به روزرســانى هاى اصالحى را براى رفع این 

مشــکالت ارائه مى کنند. به طور کلى، اگر یک به روزرسانى بزرگ 
بدون بهینه سازى مناســب و تست کیفیت ســریع منتشر شود، 

این کاربران هســتند که بیشترین آســیب را مى بینند. اگرچه 
در وهله اول نباید این اتفاق بیفتد، اما باید در نظر داشــت که 

به روزرسانى هاى نرم افزارى جدید معموًال مشکالت معرفى شده 
توسط نســخه قبلى که تغییرات عمده را ایجاد کرده بود، برطرف

 مى کنند.

چند نکته براى جلوگیرى از مشکالت
به روز رسانى ها مى توانند چیز مشــکل آفرینى باشند، اما مزایا آن ها 
بسیار بیشتر از معایبش است. با این حال، همیشه ایده خوب این است 
که اقدامات احتیاطى را انجام دهید. قبل از نصب آپدیت اندروید به 
خصوص آن هایى که چند صد مگابایت حجم دارند، مطمئن شوید 
که گوشى شما به شبکه واى فاى متصل است. به این ترتیب، نصب 
سریع تر انجام مى شود و به داده هاى سلولى آسیبى وارد نمى کنید. 
در مرحله بعد، مطمئن شــوید که باترى کامًال شارژ شده است تا 

گوشى شما در حین دانلود فایل خاموش نشود.
اگــر داده هاى مهمــى مانند اطالعــات بانکى، فایل هــاى مهم و 
رســانه هاى حســاس در تلفن خود دارید، حتمًا از آن ها به صورت 
محلى در دستگاه دیگرى نسخه پشتیبان تهیه کنید یا آن ها را در یک 
درایو ابرى ذخیره کنید، فقط براى اطمینان از اینکه اگر مشکلى 
در به روزرســانى پیش آمــد، فایل هاى مهم 
امن هستند و قابل بازیابى هستند. 
نکته دیگرى که وجود دارد این 
است که اگر گزارش هاى 
کاربر نشان مى دهد که 
به روزرســانى داراى 
است،  مشکالتى 
آن  نصــب  از 
اجتناب کنید و 
منتظر بمانید تا 
نسخه مناسب 

منتشر  شود.
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سامسونگ در گوشى گلکسى زد فولد 4 از فناورى جدیدى 
در نمایشگر استفاده کرده است که مصرف انرژى را نسبت 
به نســل قبل کاهش دهد.  این پنل مى تواند حدود 25 
درصد انرژى کمترى نسبت به گلکسى زد فولد 3 استفاده 
کند. گلکسى زد فولد 4 جدیدترین گوشى تاشو سامسونگ 
اســت که به لطف نمایشــگر جدید اولد خود عمر باترى 
بیشترى دارد. نسل جدید نمایشگر سامسونگ دیسپلى در 
این گوشى استفاده شده است که به دلیل بهبود راندمان 

انتقال انرژى بسیار کمترى را نیز مصرف مى کند.

 نمایشگرى که مصرف 
انرژى را  کاهش مى دهد
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پذیرى هایى وجود دارد که به هکر اجــازه مى دهد داده ها را بدزدد یا
کنترل کامل یک دستگاه را به دست آورد. یک آسیب پذیرى امنیتى 
حیاتى مى تواند به هکر اجازه نصــب بدافزار را نیز بدهد، که مى تواند 

صدمات زیادى به بار آورد.
Sاپل در واقع یک به روزرســانىiOS را سال گذشــته منتشر کرد که 

pآسیب پذیرى مورد سوء استفاده توســط NSO Group براى نصب 

بر روى تلفن یک فرد ناآگاه برطرف  sنرم افزار جاسوسى Pegasus را

iOS دارند  Sکرد. دستگاه هاى اندرویدى نسبت به دســتگاه هایى که

آسیب پذیرتر هستند، بنابراین باید به روزرسانى هاى امنیتى را جدى تر 
از حمالت  8)، 98 درصد Kaspersky) گرفت. به گفته کسپرســکى
توجه به بانکى موبایلى علیه دستگاه هاى اندرویدى انجاممى شود و با

ماهیت منبع باز اندروید، سیستم عامل هاى اندرویدى بیشتر مستعد 
حوادث مرتبط با امنیت است.

مشکالت عملکرد و اشکاالت فراوان
دو نتیجه پس از به روزرسانى نرم افزارى ممکن است براى شما ایجاد 
شود: به روز رسانى مى تواند مشکالت عملکرد موجود را برطرف کند 
یا مشکالت را بیشتر کند. ارائه یک به روز رسانى بزرگ اندروید کار 
کوچکى نیست و همیشه این احتمال وجود دارد که چند ایراد به شدت 

باعث اختالل در عملکرد یک برنامه شود. از کار افتادن تصادفى 
باترى و گرمایش گوشى  یک برنامه، اســتفاده غیرعادى از
از ایراد ها  تنها برخى از رایج ترین مشــکالت عملکرد ناشى

هستند.
شــرکت ها اغلب به روزرســانى هاى اصالحى را براى رفع این 

یک به روزرسانى بزرگ اگر مشــکالت ارائه مى کنند. به طور کلى،
بدون بهینه سازى مناســب و تست کیفیت ســریع منتشر شود، 

این کاربران هســتند که بیشترین آســیب را مى بینند. اگرچه 
در وهله اول نباید این اتفاق بیفتد، اما باید در نظر داشــت که 

به روزرسانى هاى نرم افزارى جدید معموًال مشکالت معرفى شده 
توسط نســخه قبلى که تغییرات عمده را ایجاد کرده بود، برطرف

 مى کنند.

چند نکته براى جلوگیرى از مشکالت
به روز رسانى ها مى توانند چیز مشــکل آفرینى باشند، اما مزایا آن ها
اینحال، همیشه ایده خوب ایناست بیشتر از معایبش است. با بسیار
که اقدامات احتیاطى را انجام دهید. قبل از نصب آپدیت اندروید به
خصوص آن هایى که چند صد مگابایت حجم دارند، مطمئن شوید
که گوشى شما به شبکه واى فاى متصل است. به این ترتیب، نصب
مى شود و به داده هاى سلولى آسیبى وارد نمى کنید. سریع تر انجام
در مرحله بعد، مطمئن شــوید که باترى کامًال شارژ شده است تا

گوشى شما در حین دانلود فایل خاموش نشود.
اگــر داده هاى مهمــى مانند اطالعــات بانکى، فایل هــاى مهم و 
رســانه هاى حســاس در تلفن خود دارید، حتمًا از آن ها به صورت 
محلى در دستگاه دیگرى نسخه پشتیبان تهیه کنید یا آن ها را در یک 
درایو ابرى ذخیره کنید، فقط براى اطمینان از اینکه اگر مشکلى 
بر به روزرســانىپیشآمــد، فایل هاىمهم بر بر بر ددرررررر

امن هستند و قابل بازیابى هستند. 
این نکته دیگرى که وجود دارد
است که اگر گزارش هاى

کاربر نشان مى دهد که 
به روزرســانى داراى 
است،  مشکالتى 
آن  نصــب  از 
اجتناب کنید و 
منتظر بمانید تا 
مناسب منسخه
منتشر  شود.
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دانشیار گروه ســالمت دهان و دندانپزشکى اجتماعى 
دانشــگاه علوم پزشکى شــهید بهشــتى، در ارتباط با 
روش هاى نادرست در مراقبت از دندان ها، توضیحاتى 

ارائه داد.
 زهرا قربانى گفت: سالمت ریشــه، جوانه دندان هاى 
دائمى و فرم فک و صورت وابسته به سالمت دندان هاى 
شیرى است و این باور که دندان هاى شیرى بى اهمیت 

هستند و نیاز به درمان ندارند از اساس غلط است.
وى، استفاده از دود سیگار براى کاهش درد هاى دندانى 
و گوش براى کودکان مورد انتقــاد قرارداد و افزود: دود 
ســیگار گردش خون را کم مى کنــد و همین موضوع 
مى تواند براى کودك بسیار خطرناك باشد، ضمن این که 
کانون درد هاى دندانى استخوان و ریشه دندان پوسیده 
است و درمان هاى خانگى اثرى بر اصل موضوع ندارد 
خصوصًا دود سیگار که به مراتب مضراتى به همراه دارد 
بنابراین تنها و مطمئن ترین مسیر مراجعه به دندانپزشک 

و درمان دندان یا لثه است.
قربانى با اشاره به اینکه باور نادرستى در بین عموم مردم 
وجود دارد مبنى بر اینکه جرم گیرى به دندان ها آسیب 
وارد مى کند، خاطرنشان کرد: این باورى غلط است چرا 
که قلم هاى جرمگیر فقط حرکت هاى لرزشى دارد و به 

هیچ عنوان به دندان آسیب وارد نمى کنند.
وى ادامه داد: این قلم ها با لرزشــى که ایجاد مى کنند، 
جرم ها و رسوب هاى دندانى را شکســته و به سالمت 

دهان و دندان کمک مى کند، اگــر با وجود پالك هاى 
میکروبى جرم گیرى انجام نشود عمر دندان ها به مراتب 

کمتر خواهد شد و لثه ها هم تحلیل مى روند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
با بیان اینکه پوســیدگى هاى دندانى در ابتدا به شکل 
لکه هاى سفید ظاهر مى شــود، گفت: این موضوع در 
کودکان جدى تراســت، در محله اول پوسیدگى هاى 
دندانى الزم نیست دندان ها پر شود، استفاده از مسواك 
مناسب، فلوراید تراپى و تغذیه سالم، روند پوسیدگى هاى 

دندانى را متوقف مى کند.
ى با بیان اینکه باور نادرســت و متداول دیگر این است 
که فقط زمانى که از مواد غذایى شیرین استفاده مى کنیم 
دندان ها در معرض پوسیدگى قرار مى گیرند، ادامه داد: 
برخى از مواد غذایى مثل چیپس یا ماکارونى به خودى 
خود شیرین نیستند، ولى زمانى که وارد دهان مى شوند 
تبدیل به قند مى شــوند و به مراتب پوسیدگى که با این 
مواد غذایى ایجاد مى شود از سایر مواد قندى بیشتر است.

قربانى درباره مواد غذایى که حاوى قند پنهان هستند نیز 
توضیحاتى داد و افزود: به محتواى تغذیه اى مواد غذایى 
که تهیه مى کنیــد توجه کنید، در حال حاضر مشــکل 
بسیارى از مواد غذایى قند پنهانى است که در آن وجود 

دارد به طور مثال دوغ حاوى قند پنهان است.
دانشیار گروه ســالمت دهان و دندانپزشکى اجتماعى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، به موضوع متداول 

و نادرست دیگرى درباره سالمت دهان و دندان اشاره 
کرد و ادامه داد: برخى افراد بعد از مسواك زدن با مشاهده 
خونریزى لثه ها، از مسواك زدن خوددارى مى کنند این 
کار غلط اســت، زمانى که لثه ها خونریزى مى کنند به 
این معنى اســت که در این ناحیه پالك هاى میکروبى 
وجود دارد که ایــن میکروب باعث التهــاب و در ادامه 
خونریزى لثه ها شــده اســت، هر چه کمتر از مسواك 
استفاده کنیم خونریزى لثه ها بیشــتر مى شود بنابراین 

بهترین و مطمئن ترین راه صحیح مسواك زدن است.
وى تاکید کرد: چنانچه چهار یا پنج روز به صورت صحیح 

عمل مسواك زدن را انجام دهید، خونریزى لثه ها برطرف 
خواهد شــد، مگر این که فرد دچار بیمارى زمینه اى و 

خونى باشد.
قربانى با بیان اینکه باور نادرست دیگر این است که زنان 
باردار نباید به دندانپزشــکى مراجعه کنند، اضافه کرد: 
مراجعه زنان در دوران باردارى ضرورت دارد ضمن اینکه 
به دلیل مشکالت گوارشى نیاز به جرم گیرى دندان ها در 

این دوران به مراتب بیشتر است.

وى توصیه کرد: بهترین حالت این اســت که زنان قبل 
از باردارى از سالمت دهان و دندان مطمئن شوند، ولى 
در غیر این صورت هم حتمًا باید به دندانپزشک مراجعه 
کنند چرا کــه عفونت هاى دندانى مــادر به کودك هم 

آسیب خواهند رساند.
قربانى با بیان اینکه بســیارى از میوه ها حاوى اســید 
هستند، استفاده درست از میوه ها را براى حفظ سالمت 
دهان و دندان خواستار شد و افزود: مکیدن لیموترش با 
دندان هاى جلو یکى از رایج ترین اشتباهات است، این 
میوه که حاوى مقادیر باالیى از اســید اســت، سالمت 

دندان ها را به خطر مى اندازد.
وى توصیه کرد: آب میــوه را قبل از مصرف رقیق کنید 
یا در غیر ایــن صورت بعد از مصــرف آب میوه ها حتمًا 
دهان خود را با آب شســته و بعد از استفاده از آب میو ها 
و میوه هاى اسیدى فوراً مســواك نزنید چرا که میناى 
دندان ها ضعیف شده و بعد از نیم ساعت به حالت عادى 

بر مى گردد.
مصرف خودسرانه آنتى بیوتیک ها به محض ایجاد درد هاى 
دندانى یکى دیگر از باور هاى نادرست و غلطى است که 
عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى به 
آن اشاره کرد و افزود: این کار غلط است، حتى اگر دندان 
را عصب کشــى کرده اید و یا دندان هاى عقل را جراحى 
کرده اید نباید خودسرانه آنتى بیوتیک مصرف کنید، آنتى 
بیوتیک در موارد خاص و زیر نظر پزشک باید استفاده شود.

نه مى توانید دست هایش را ببندید و نه مى توانید پاهایش را به زنجیر 
بکشید. همه وجودش را شوق پرواز فرا گرفته است. مى خواهد بپرد. 
اتاق برایش کوچک است، خانه شان کوچک تر، شهرش کوچک 
تر، اصال دنیا برایش کوچک است. به هیچ وجه، زیر بار محدودیت و 

کنترل نمى رود. «نوجوان ها» را مى گویم.
 معموال بسیارى از نوجوان ها با خانواده هایشان سر سازش ندارند و 
برخى از والدین هم نمى دانند صحیح ترین واکنش در برابر تغییرات 

روحیات و اخالق نوجوانان شان چیست و باید چه کار کنند؟
براى آشنایى با این دوره زندگى، به سراغ «عبدالحسین ترابیان» 
کارشناس و مشاور خانواده رفتیم تا با رایج ترین اشتباهات والدین 
در رفتار با نوجوانانشان بیشتر آشنا شــویم. او درباره این موضوع 
معتقد است نوجوانى تولدى دوباره اســت و همه آسیب ها هم در 
تولدهاست. اگر در زمان تولد اول، مادر کوتاهى کند، فرزند در آینده 
با یک سرى مشکالت جدى و شاید رفع نشدنى مواجه مى شود. در 
این تولد دوم هم فرزند از کودکى جدا مى شود تا به نوجوانى برسد، 
اگر والدین نوجوان در این دوره کوتاهى کنند، شاید هیچ گاه نتوانند 

آن را برطرف کنند.

نداشتن شناخت کافى از خصوصیات دوره نوجوانى
دلیل بیش تر مشکالت خانواده ها در رفتار با فرزندان نوجوان شان، 

این است که با خصوصیات و ویژگى هاى دوره نوجوانى آشنا نیستند. 
همین آشنا نبودن، منجر مى شود تا باور نکنند که فرزندشان با ورود 
به دوره نوجوانى احساس مى کند، بزرگ شده است و مى تواند براى 

خودش تصمیم بگیرد.
اگر والدین بپذیرند که یک سرى از رفتارهاى جدید نوجوان شان، 
اقتضاى سن آن هاست، واکنش هایشان به این رفتارهاى جدید، 
واکنش منطقى و صمیمانه خواهد بود. مثال اگر والدینى ببینند که 
نوجوان شــان چرت مى زند و به این درك برسند که او به جز کم 
خوابى هیچ مشکلى ندارد براى این موضوع با او به جر و بحث نمى 

پردازند که آرامش خود و نوجوان شان را به هم بزنند.
اما معموال بســیارى از والدین در این دوران با فرزندان شان بسیار 
سخت گیرانه برخورد مى کنند که همین رفتار باعث مى شود ارتباط 
بین والدین با فرزند قطع شود. پیامبر اکرم (ص) هم این دوره زندگى 
را دوره وزارت و مشاورت مى نامند که جمله بسیار دقیقى است و 

نشان از اهمیت حفظ عزت نفس نوجوانان دارد.

نبود ارتباط صمیمانه بین والدین و نوجوان
اگر والدین مى خواهند نوجوان شان را هدایت کنند، اولین 
قدم این اســت که بدانند به هیچ وجه نباید ارتباط آن ها با 
فرزندشان قطع شود. اگر والدین بتوانند یک رابطه همدالنه 

و صمیمانه با فرزندان شان برقرار کنند نه تنها به شخصیت فرزندان 
شان بر نمى خورد بلکه آن ها احساس ارزشمندى هم مى کنند.

اگر نوجوان احســاس کند شــما به او اهمیت مى دهید، در همه 
مشکالتش با شما مشــورت مى کند و شما به راحتى مى توانید بر 
رفتارهاى او کنترل بیش ترى داشته باشید. زمانى که یک نوجوان 
مى گوید پدر و مادرم مرا درك نمى کنند، یعنى رابطه بین والدین 
و نوجوان قطع شده است. وقتى ارتباط بین والدین و فرزندان قطع 
شود، فرزند اگر فعالیت یا رفتارهاى اشتباهى داشته باشد، آن ها را 
زیرزمینى خواهد کرد. این زیرزمینى شدن فعالیت هاى فرزند باعث 

مى شود تا رفتارهاى پر خطر او براى والدین آشکار نشود.

اعمال نظارت هاى مستقیم
در دوره نوجوانى نظارت مستقیم جواب نمى دهد. نظارت مستقیم 
براى 2 دوره 6 ســاله اول زندگى کودك، نه تنها بسیار خوب است 
بلکه الزم هم هست. در این 2 دوره فرزندان هم به نظارت مستقیم 
والدین هیچ واکنشى نشان نمى دهند. اما زمانى که فرزندان وارد 
دوره نوجوانى (بین 12 تا 20 سال) مى شــوند اگر نظارت والدین 
مستقیم باشد، معموال فرزند آن را تحمل نمى کند و ممکن است در 

برابر آن واکنش هاى بسیار تندى هم داشته باشد.
این که فرزندان نتوانند در دوره نوجوانى نظارت مستقیم را تحمل 
کنند، ایراد از والدین آن هاست که او را مورد نظارت مستقیم قرار مى 
دهند. نوجوان وقتى خودش را تحت نظارت مستقیم والدین مى بیند 
احساس مى کند به حریم شخصى اش تجاوز شده است، بنابراین 

بسیار طبیعى است که واکنش منفى نشان دهد.

نداشتن اطالعات از فناورى هاى روز
بعضى خانواده ها پیشــرفته ترین فناورى هــاى روز را براى 
نوجوانان شان تهیه مى کنند در حالى که کمترین اطالعاتى 
از امکانات و آســیب هایى که ممکن است این فناورى براى 
نوجوان شان ایجاد کند، ندارند. براى نمونه برخى از والدین 
پیشرفته ترین تلفن همراه را براى فرزندان شان تهیه مى کنند 

اما نمى دانند که در تلفن همراه نوجوان شــان چه مى گذرد. یعنى 
والدین با دست خودشان دارند یک آســیب جدى و جدیدى براى 

نوجوان شان ایجاد مى کنند.
این پدر و مادرها باید براى فرزندان شان تلفن همراهى تهیه کنند 
که حداقل نحوه استفاده از آن را بدانند. این والدین معموال پس از 
مدتى مجبور مى شوند نوجوان شــان را در استفاده از تلفن همراه 
محروم کنند که همین موضوع، تنش جدیــدى ایجاد مى کند و 

اشتباه بعدى والدین است.

هماهنگ نبودن والدین در نحوه رفتار با نوجوان
در بعضى خانواده ها، والدین در تربیت نوجوان شان یک صدا نیستند. 
یعنى رفتار پدر و مادر با نوجوان شان شبیه هم نیست. در این خانواده 
ها نوجوان راه خودش را مى رود و پدر و مادر هم به فکر مشکالت 

خودشان هستند.
در این حالت والدین و فرزندان فقط یک « هم خانه بودن » را در کنار 
یکدیگر تجربه مى کنند. در این خانواده ها به جاى این که والدین در 
رفتار با نوجوان شان وحدت رویه داشته باشند، خود نوجوان موضوع 
اختالف مى شود. مثال مادر مى گوید فرزندش اصال این کار را انجام 
ندهد و پدر اصرار مى کند که نوجوان حتما باید این کار را انجام دهد 

و نوجوان هم کارى را که دوست دارد، انجام مى دهد.

5 اشتباه والدین که نوجوانشان را پنهانکار مى کند

ن بسیار
د ارتباط
 زندگى

 است و 

کنندمى شود تا رفتارهاى پر خطر او براى والدین آشکار نشود.
دهند
احسا
بسیار

بع
ن

باورهاى نادرست در مراقبت از دندان ها
از دود سیگار تا جرم گیرى

بادرنجبویه داروى مورد عالقه پزشــک بزرگ ایرانى 
ابوعلى سینا اســت که براى تقویت قلب و انبساط روح 

تجویز مى کرده است.
بادرنجبویه داروى مورد عالقه پزشــک بزرگ ایرانى 
ابوعلى سینا اســت که براى تقویت قلب و انبساط روح 
تجویز مى کرده اســت. این گیاه به اشکال مختلفى از 
قبیل اسانس، روغن، پماد، کمپرس و دم کرده استفاده 

مى شود.
بادرنجبویه داراى طبیعت گرم و خشک است.

خواص بادرنجبویه
بادرنجبویه به عنوان آرام بخش اعصاب، ضد بیمارى هاى 

قلب، معده و روده، مفرح و نشاط آور، خوشبوکننده 
دهان، ضد اسپاســم، ضد درد، ضد 

تشنج، رفع احساس صدا هاى مبهم 
در گوش اســانس بادرنجبویه در 

آرام کردن درد معده با منشــا 
عصبى، احساس چنگ زدگى در 

معده، تپش قلب، سردرد هاى یکطرفه، 
ســر گیجه، عصبانیــت، بى خوابى، 

اســتفراع دوران بــاردارى و درد 
عصبى دندان موثر است.

برگ بادرنجبویه بهترین دارو 

براى کسى است که هنگام نگرانى و اظطراب دچار درد 
معده مى شود.

دم کــرده آن نیز بــراى بهبــود تهــوع، مراحل اول 
سرماخوردگى، خستگى عصبى و افسردگى مفید است.

کمپرس، پماد و روغن این گیاه جهت دفع حشــرات و 
درمان زخم نیش آن ها و رفع تنش عصبى از زمان این 

سینا تجویز شده است.
روغن بادرنجبویه براى از بین بردن افسردگى، نگرانى، 

بى قرارى و سردرد هاى عصبى تجویز مى شود.
از آنجا که روغن ایــن گیاه عامل اصلــى درمان گیاه 
است، توصیه شده است که از مصرف برگ خشک شده 

گیاه خوددارى و از برگ تازه آن 
استفاده شود.

دکتر پیتر مرنکوف، متخصص پوست در روسیه اعالم 
کرد که گذاشتن ماســت و روغن روى ناحیه سوخته 

پوست اشتباه است.
این متخصص روس توضیح داد افرادى که دچار آفتاب 
سوختگى مى شــوند اغلب از این آسیب غفلت 
مى کنند، اما براى جلوگیرى از عوارض 
آن الزم است فوراً درمان ناحیه 
آســیب دیــده آغاز 

شود.
 

عالئمى که نشــان دهنده آفتاب سوختگى هستند 
عبارتند از:

- پوست داغ مى شود.
- قرمزى پوســت و هنــگام فشــار دادن روى ناحیه 

سوخته، یک لکه سفید روى پوست باقى مى ماند.
- لمس محل آفتاب سوخته، دردناك و ناراحت کننده 

است.
- احساس اینکه محل آسیب دیده مى سوزد.

- ظهور تاول روى پوســت؛ بنابراین در صورت بروز 
هر یــک از ایــن عالئم باید ســریعًا به مکان ســایه 
رفته و پوشــش ســرد روى ناحیه آســیب دیده قرار
 دهید یا آن را با آب سرد بشــویید و براى جلوگیرى از 

عفونت ترجیحًا از دارو هاى مسکن استفاده کنید.
مرنکوف مى افزاید: قرار دادن لبنیات، روغن نباتى، ژله 
نفتى، گلیسیرین یا هر چیزى که حاوى چربى باشد بر 
روى ناحیه آسیب دیده اکیدا ممنوع است، زیراین کار 
مانع از تخلیه گرماى پوست مى شــود و این منجر به 

عفونت خواهد شد.
او مى گوید: «اســیدى بــودن لبنیات روى پوســت 
آســیب دیده تأثیر مى گذارد، به ویژه اگر در نظر بگیریم 
که ایــن مواد معموًال بــه مکمل هــاى غذایى اضافه 

مى شوند. 
بزرگ ترین بدشانســى این است که برخى از مبتالیان 
با این اعتقاد که دوش گرفتن برنزه شدن پوست را «از 
بین مى برد»، دوش آب گرم مى گیرند، اما در واقع این 
کار سالمتى آن ها را بدتر مى کنند و باعث تورم بافت 

نرم مى شود.
این متخصــص روس گفت: اســتفاده از محلول هاى 
حاوى الــکل نیز بــراى درمــان این ســوختگى ها 
ممنوع اســت، زیرا باعث خشــکى پوســت و تشدید 
وضعیت آن مى شــود. همچنین شســتن این ناحیه با 
صابــون و زدن کرم هــاى روغنــى روى آن توصیه 

نمى شود.
مرنکوف توصیه کرد که ناحیه آسیب دیده باید با استفاده 
از گاز و پوشیدن لباس هاى سبک و گشاد از بافت طبیعى 
محافظت شــود و بعداً مى توان آن را با پماد طبى براى 

تسریع بهبودى درمان کرد.
وى گفت: براى جلوگیرى از آفتاب ســوختگى توصیه 
مى شود بین ساعات 12 تا 16 در محیط باز قرار نگیریم، 
زیرا در این ساعات سطح اشعه ماوراى بنفش خورشید 

افزایش مى یابد.

یک مطالعه جدید نشان داده است که مصرف منظم نمک 
دوسال از عمر انسان کم مى کند.

یک مطالعه تازه نشان داده اســت که ارتباط نزدیکى بین 
مصرف بیش از حد نمک خوراکــى و مرگ زودرس وجود 

دارد.
 "European Heart" این مطالعه که در مجله علمــى
منتشر شد، بیان کرده است "کسانى که به طور مداوم به غذا 
نمک اضافه مى کنند، در مقایسه با افرادى که به ندرت نمک 

مصرف مى کنند، در میان یک نمونه 500000 نفرى، 28 
درصد بیشتر احتمال دارد که زودتر با مرگ مواجه شوند. "

آمار هاى قبلى نشان داده است که از هر 100 نفر، 3 نفر در 
سنین 40 تا 69 ســال زود مى میرند، در حالى که افزودن 
نمک به غذا، ایــن تعداد را به 4 نفر در همان گروه ســنى 

مى رساند.
این مطالعه نشــان داده "افرادى که به طور منظم نمک 
مصرف مى کنند؛ حدود 2.28 سال عمر کوتاهترى نسبت 

به دیگران دارند و این میزان در افراد پنجاه ساله 1.5 سال 
است.

محققان به سرپرســتى پروفســور Lou Kei از دانشگاه 
Tulane ایاالت متحــده تأیید کردند کــه مطالعه آن ها 
کاربرد هاى زیادى در زمینه بهداشت عمومى ارائه مى دهد.

کى گفت: "مطالعه ما اولین مطالعه در نوع خود است که بین 
افزودن نمک به غذا و مرگ زودهنگام ارتباط برقرار مى کند. 
"  این محقق تأکید کرد: کاهش سدیم دریافتى با افزودن 

کمى نمک به غذا فواید بسیارى براى سالمتى به خصوص 
در مقایسه با سالمت عمومى مردم دارد.

اندازه گیرى کل ســدیم دریافتى در رژیم غذایى ما آسان 
نیست، زیرا اکثر غذاها، از جمله از پیش فرآورى شده، حاوى 

مقادیر زیادى نمک هستند.
پتاســیم از بیمارى هاى قلبى و متابولیــک مانند دیابت 
محافظت مى کند، در حالى که سدیم باعث افزایش سرطان، 

فشار خون و سکته مى شود.

کى توضیح که " نمک اضافه یک رفتار طوالنى مدت است 
که نشان دهنده ترجیح غذا هاى شور است. "

او گفت:در غذا هاى غربى، افزودن نمک به غذا نشــان 
دهنده 6 تا 20 درصد نمک مصرفى است و روشى منحصر 

به فرد براى تخمین ارتباط مصرف نمک با مرگ است.
شــرکت کنندگان در این آزمایش به پرسشنامه اى پاسخ 
دادند که درصد نمــک مصرفى آن ها را نشــان مى داد و 
محققان عواملى مانند سن، جنسیت، شاخص توده بدنى و 

ر  سیگا
کشــیدن را براى اندازه گیرى 
میزان مرگ زودرس قبل از سن 75 سالگى در نظر گرفتند.
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استفاده شود.

گیاه مورد عالقه ابوعلى سینا را بشناسید

این متخصص روس توضیح داد افرادى که دچار آفتاب 
سوختگى مى شــوند اغلب از این آسیب غفلت 
مى کنند، اما براى جلوگیرى از عوارض 
آن الزم است فوراً درمان ناحیه 
آســیبدیــده آغاز 

شود.

روى ناحیه آسیب دی
مانع از تخلیه گرماى

عفونت خواهد شد.
او مى گوید: «اســید
آســیب دیده تأثیر م

که ایــن مواد معموال
مى شوند. 

بزرگ ترین بدشانسـ
با این اعتقاد که دوش
بین مى برد»، دوش
کار سالمتى آن ها

نرم مى شود.
اینمتخصــصروس

ن کل ال ا

راه هاى تسکین درد ناشى از آفتاب سوختگى

رابطه نزدیک مصرف نمک با مرگ زودرس
ار طوالنى مدت است 

" است. "
مک به غذا نشــان 
ست و روشى منحصر 

مک با مرگ است.
ه پرسشنامه اى پاسخ 
ها را نشــان مى داد و 
و بدن شاخصتوده

ر سیگا
کشــیدن را براى اندازه گیرى
نظرگرفتند. 5میزانمرگزودرسقبلازسن75سالگىدر
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات 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 115مورخ 1401/01/15 خانم زهره شهیدى فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
99/71 مترمربع قسمتى از پالك شماره 461 اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
– متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/12 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/27 – م الف: 1359277 - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/188

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002670- تاریــخ: 1401/04/07- برابــر راى شــماره 2670 مورخ 
1401/04/07 به شــماره کالســه 1765 آقاى/ خانم امید نجفى خوزانى به شناســنامه شــماره 
1130432981 کدملى 1130432981 صادره فرزند ســعید در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
159,28 مترمربع پالك شماره 1909 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب دفتر امالك الکترونیکى 14296 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/12 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/27 - م الف: 1359555 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/5/192

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 140185602006003341 – تاریخ 1401/05/09-  برابر راى شــماره 3341 مورخ 

1401/05/09 به شماره کالسه 1091 مالکانه آقاى/ خانم نجمه خاتون دهقانى به شناسنامه شماره 
1911 کدملى 1170167111 صادره فرزند شهباز در ششدانگ یکباب خانه قدیمى به مساحت 271,48 
مترمربع پالك شماره 253 فرعى از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب ذیل صفحات 349 و 343 و 340 و 346 دفتر 221 و صفحه 8 دفتر 418 و مالحظه نقشه ملک 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهــى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت 
در صــورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/05/12 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/05/27 
- م الف: 1358781 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – ســیدامیر

حسین حسن زاده/5/194

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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات 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 2237 مورخ 1401/03/30 آقاى محسن راحمى فرزند على ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
108/84 مترمربع قسمتى از پالك شماره 0 فرعى از 1272  اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/12 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/05/27  - م الف: 1359289 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/196

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى محمد ناجی زواره باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء مشهود رسماً گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه فوقانى پالك 640 فرعى واقع در زواره شانزده 

اصلى گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان در صفحه 247 دفتر دوم گرمسیر بنام آقاى محمد حسن 
ناجى زواره به شماره شناسنامه 7232ثبت وسند صادر وتسلیم گردیده و سپس نامبرده طى سند انتقال 
شماره 9818- 1330/03/09 دفترخانه اسناد رسمى 56 حوزه اصفهان تمامت سه دانگ مشاع از پالك 
مرقوم را به آقاى دخیل ناجى به شماره شناسنامه 70 انتقال که آقاى دخیل نامبرده نیز تمامت سه دانگ 
پالك مذکور را ذیل سند رسمى شماره 3915 الى3929 مورخ 1361/06/01  دفترخانه اسناد رسمى 49 
زواره به آقاى محمد ناجى زواره به شماره شناسنامه 78 انتقال نموده وبه حکایت دفتر امالك معامله اى 
انجام نگردیده در اثرنامعلوم مفقود شده است نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، 
طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله ( 
غیر از آنچه در این آگهى ذکرشده ) نسبت به آن با وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.م الف:1365090 - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک 

زواره - خیراله عصارى/5/246

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006004750- تاریخ ارسال نامه: 1401/05/23- مهدى نورالهى فرزند 
مصطفى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسماً گواهى شده مدعى است 
دو دانگ مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك شماره 1049 فرعى از 158 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در دفتر 716 صفحه 260 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود 
شده است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در 
این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1364923 – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر – سید امیرحسین حسن زاده از طرف 

زهره عموشاهى خوزانى/5/248 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه:140185602030006969-آقاى مهدى مظاهرى  فرزند مرتضى با وکالت آقاى 
بیژن دادخواه تهرانى به وکالت نامه به شماره 32470 مورخ 1400/12/15 تنظیمى در دفترخانه 

اسناد رسمى شماره 148 اصفهان و طبق درخواست وارده به شماره 140121702030016068 
مورخ 1401/05/23 و به استناد دو برگ  استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى  است که سند مالکیت ششدانگ  پالك ثبتى  شماره 29 فرعى از 246 اصلى واقع  در 
بخش 12 ثبت اصفهان که درصفحه و  دفتر الکترونیک به شماره 139820302030019645 
بنام آقاى مهدى مظاهرى فرزند مرتضى  ثبت و سند مالکیت بشماره چاپى 427924 ب 98 صادر 

و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است.
 نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 

در اثرسهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1401/05/27 – م الف: 
1365037 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از 

طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى/5/247  

ساسان اکبرزاده
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان به همراه سخنگو و 
عضو این شورا در نشست خبرى که در کتابخانه مرکزى 
اصفهان برگزار شــد در آستانه یک ســاله شدن شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان با گرامیداشــت و تبریک روز 
خبرنگار، فعالیت هاى این شورا در یک سال اخیر را برشمرد 
و گفت: شوراى اسالمى شهر اصفهان از مردادماه سال 
گذشته فعالیت خود را آغاز و پس از دو ماه، شهردار فعلى 
انتخاب و مشغول به کار شد و در طى یک سال فعالت خود 

56 جلسه علنى و تعدادى جلسات تلفیقى داشتیم. 
محمد نورصالحى گفت: در این مدت ما هفت کمیسیون 
داشتیم که هر کدام از این کمیســیون ها با پنج تا هفت 
نفر عضو، توانستند 30 تا 50 جلســه برپا کرده و تالش 
گســترده اى در مدیریت شــهرى اتفاق افتاد و ما سعى 
کردیم با تالش بیشــتر و در نظر گرفتن نکاتى، شورا را 
در حوزه هاى شــهرى با انجام فعالیت هایى، به ســوى 

موفقیت هاى مطلوب سوق دهیم. 
وى با بیــان اینکه در ایــن دوره قرار بــود اقدامات در 
شهردارى غیرحضورى باشــد افزود: از اول تیرماه سال 
جارى سامانه صدور پروانه به شکل غیرحضورى آغاز به 
کار کرد که مزیت هاى بسیار خوبى داشته و باید تکمیل تر 
شود و براساس قول شهردار تمام فعالیت ها در شهردارى 

را به صورت الکترونیکى خواهیم داشت. 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: براى فعالیت 
در بافت فرسوده که شاخص بود کمیته اى تشکیل شد و 
در هر پانزده منطقه، بازآفرینى شهرى انجام خواهد شد. 
همچنین در بافت تاریخى نیز که سازمان میراث فرهنگى 
با ما همراه است کارگروهى تشــکیل شده که با حضور 

شهردار جلساتى برگزار و تصمیماتى اتخاذ مى گردد. 
نورصالحى خاطرنشان کرد: در حوزه حمل و نقل امروز 
یک خط مترو کار مى کند که تا دِه شــب به شهروندان 
ســرویس دهى مى کنند و حتى روزهاى تعطیل مشغول 
فعالیت است و اتفاق خوب آن است که در این دوره شورا، 
قراردادى با شــرکت مبنا براى تأمین کلیه تجهیزات و 
تأسیسات خط یک مترو که ساخت داخل است بسته شده 

که در کشور بى نظیر است. 
وى با اشاره به حوزه شــرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 

هم گفت: شرکت واحد اتوبوسرانى در سال 96 با 1200 
اتوبوس به شهروندان خدمات ارائه مى داد که این میزان 

در سال گذشته به 600 اتوبوس رسید. 
این درحالى بود که دولت هم کمک نکرد ولى امســال 
وزارت کشــور به کمک ما آمــد و 173 اتوبوس جدید 
خریدیم که امسال تحویل مى شود و 100 دستگاه میدل 
باس هم خریدارى کردیم که مهرماه تحویل خواهد شد. 
البته با مشارکت بخش خصوصى 600 اتوبوسى که امروز 
به شــهروندان خدمات ارائه مى دهند را ســعى داریم به 
تعداد هزار اتوبوس برسانیم. ضمن اینکه سعى در کاهش 

سرفاصله حرکت اتوبوس ها داریم. 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان از شفافیت در حوزه 
درآمد شهردارى اصفهان ســخن به میان آورد و گفت: 
امروز در بخش اخذ پروانه و درآمد شهردارى بسیار شفاف 
بوده ایم و سلیقه اى عمل نمى شود چرا که اعضاى شورا 
باید مطمئن باشــند آنچه اتفاق مى افتد مطابق با الیحه 
بودجه باشد. البته شاید مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در 
درآمدهاى شهردارى کار سختى باشد ولى مصوبه شورا 
در سال 1400 و کمک فرماندارى موجب شده است امروز 

درآمد در شهردارى شفاف شده باشد. 
نورصالحى این را هم گفت که: نگرانى وجود داشت که 
با شفافیت، درآمدهاى شهردارى کاهش یابد که این را 
هم شهردار و شورا پذیرفتند که درآمدها کاهش یافته، اما 
شفاف باشد و شورا نیز سامانه شفافیت را تصویب کرده و 
همه چیز قابل رصد است که امید است این فرآیند ادامه 
یافته و مردم این امر را بدانند و به شهردارى اعتماد کنند. 

وى تصویب طرح شفافیت و اهتمام جدى در شورا براى 
این امر را شاخص ترین فعالیت برشمرد. 

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان با اشاره به اینکه 
ما حامى شــرکت هاى دانش بنیان هســتیم گفت: الزام 
شهردارى آن است که همه نیازهاى خود را که مى تواند 
از طریق فعالیت هاى شــرکت هاى دانش بنیان باشــد 

تأمین کند. 
نورصالحــى مى گوید: ما در شــوراى دوره ششــم، در 
کمیســیون آب، 38 جلسه داشــتیم؛ کارى که شاید در 
حوزه شهرى نباشد ولى با توجه به مطالبه شهروندان، ما 
حتى موضوعات ملى در بخش آب شرب و زاینده رود را 

پیگیرى کرده و در سفر اخیر ریاست جمهور به اصفهان در 
بند اول از 20 بند پیشنهادى خواسته هاى ما بود تا بتوانیم 
به آب پایدار در زاینده رود برســیم و واقعیت آن است که 
مطالبه مردم، پیشتوانه مسئوالن خواهد بود. سؤال ما از 
دولت این است که دولت در یک سال اخیر براى زاینده رود 

چکار کرد؟ 
نورصالحى مى گوید: ما در دوره ششم شورا براى هتل ها 
تخفیف 90 درصدى ساخت هتل و... را تصویب کرده ایم 

تا گردشگرى بتواند در اصفهان رونق بگیرد. 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در پاسخ به سؤاالت 
مختلف خبرنگاران که سه ســاعت به طول انجامید هم 
در زمینه هــاى مختلف گفت: محــور چهارباغ محورى 
تجارى، محور فرهنگى و محورى براى پیاده روى عموم 
شهروندان بوده و مشــکلى براى کسبه ایجاد نمى کند و 
مجموعه جهان نما هم که ســال هاى قبل ساخته شده 
معضالتى دارد که شــهردارى اصفهان با برنامه ریزى، 
ســعى در رفع این معضالت خواهد داشــت. از دیگرسو 
بدنه چهارباغ قرار است با نظر کسبه احیاء شده، ولى براى 

توسعه آن شهردارى برنامه اى ندارد. 
وى به اجراى پروژه هاى بزرگ در ســطح شهر اصفهان 
همچون رینگ چهارم و ادامه خط یــک مترو تا میدان 

استقالل که از پروژه هاى نیمه تمام هستند اشاره کرد و 
افزود: موزه بزرگ شــهر، تئاتر بزرگ شهر که جانمایى 
شــده، ســاختمان هاى مختلف ســالن اجالس و... از 

پروژه هاى بزرگ بوده است. 
در این راستا، تعریض پل فرودسى در حال بررسى است تا 
توسعه یابد. پارکینگ توحید تا پایان سال جارى به اتمام 
مى رسد و غیرهمسطح شدن میدان الله تا پل چمران نیز 
موافقان و مخالفانى دارد. این درحالى است که امیدواریم 
ادامه خط یک مترو تا دانشــگاه صنعتى، بهارستان و... 
سرعت بیشــترى به خود بگیرد. ضمن اینکه شهردارى 
ضلع بدنه شــرقى جهان نما را مزایده مى گذارد تا هتل 

ساخته شود. 
نورصالحى در خصوص تخفیف به دانش آموزان آموزش و 
پرورش براى تردد از طریق اتوبوس و مترو هم گفت: ما با 
همکارى آموزش و پرورش مصوبه اى براى دانش آموزان 
مدارس داشتیم و حتى در شوراى آموزش و پرورش، سهم 
درصدى طبق قانون براى آنان وجود دارد منتها آموزش و 
پرورش انتظار دارد از محل تراکم و... شهردارى تخفیف 

گرفته و استفاده کند که این امر مبناى قانونى ندارد. 
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان ادامه داد: رونق 
بخشیدن به میدان امام على (ع) نیز در دست انجام است، 

در این راستا براى تکمیل و جمع شدن پروژه هاى ساخت 
در این محدوده مجرى ملزم به ارائه برنامه شده که در این 
رابطه ساخت میدان جلوخان در اولویت قرار گرفته است. 
احداث موزه در میدان امام على (ع) نیز از جمله طرح هایى 

بوده که راکد مانده است، لذا باید این مهم پیگیرى شود.
وى در پاسخ به این سؤال که در خبرگزارى ایمنا و روزنامه 
اصفهان زیبا افراد متخصص به کار گرفته نشده و بودجه 
آنچنانى دارند گفت: عدم بکارگیرى نیروهاى متخصص، 
امرى اســت که شــهردارى باید جواب بدهد اما ایمنا و 
اصفهان زیبا براى شهر مزیت دارند و ما هم سعى داریم 
آنها خودکفا شوند و با 30 درصد بودجه آنان موافقت کرده 

و تصویب کردیم. 
رئیس شوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: پیوست 
رســانه اى همراه پروژه ها در بودجه دیده شده است و در 

حال انجام مى باشد. 
رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان مى گوید: با 
شکل گیرى سامانه ســوت زنى 1820 نفر تاکنون با این 
ســامانه تماس گرفته اند که با 43 نفر که 15 نفر آنان از 
بیرون شــهردارى بودند برخورد شده است. این درحالى 
است که شهردارى اصفهان 14 هزار تا 25 هزار نفر شامل 
نیروهاى استخدامى، پیمانکارى و... داشته و بیش از 99 
درصد همکارانمان در شهردارى اصفهان وظیفه شناس، 
پاك، مسئولیت پذیر، متعهد و ســالم هستند و این تعداد 

حتى به یک درصد هم نمى رسد و بسیار ناچیز است. 
نورصالحى مى گوید: در دوره ششــم شورا، امید داریم با 
پشــتوانه مردمى، تعامل با مســئوالن و اصحاب رسانه 
گام هاى خوبــى برداریم تا براى آینــدگان آثار مطلوبى 

بتوانیم به یادگار بگذاریم. 
■■■

ســخنگو و عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان هم با 
گرامیداشــت روز خبرنگار گفت: امروز اطالع رسانى کار 
بسیار سختى است که امید است شما این رسالت خود را به 

خوبى تحقق بخشید. 
على صالحى با بیان اینکه ما در شــوراى اسالمى شهر 
خود را موظف به پاســخگویى و کاهش فاصله با مردم 
مى دانیم افزود: رویکرد جدید شــوراى شهر اصفهان در 
دوره جدید مردم باورى به عنوان رویکرد اصلى، عدالت و 

توزیع خدمات، شفافیت براى کارآمدى نه شعار و تسهیل 
براى فرآیندهاســت که ما آن را چهارقلوهاى مدیریت 

شهرى مى نامیم. 
وى ادامه داد: تصویب طرح شفافیت در شورا در پنج فصل 

انجام و تکالیفى براى شورا و شهردارى صورت گرفت. 
سخنگوى شوراى اسالمى در دوره ششم با تشریح هر یک 
از رویکردها، گفت: با تصویب طرح شفافیت، شهردارى 
از درآمدهاى هزارمیلیاردى خود گذشت تا درآمدها سالم 
باشد و عادالنه کردن عوارض شهردارى نیز از تأکیدات 

همه همکاران در شوراى اسالمى شهر اصفهان است. 
وى ادامه داد: ما مى خواهیم همه محالت در شهر اصفهان 
را یکســان ببینیم. البته باید در نظر داشت که همه این 
چهار تصمیم که ما آنها را چهارقلوهاى مدیریت شهرى 
مى دانیم هر کدام در یک دوره چهارســاله و با ریســک 
مى تواند صورت پذیرد که ما در ســال اول آنها را به اجرا 
گذشته و مصوب کردیم و امید است این مسیر بهتر و بهتر 
شود و روزهاى خوبى را در آینده در پیش رو داشته باشیم. 
صالحى در پاسخ به ســؤالى مبنى بر استخدام فامیلى در 
شورا و شهردارى گفت: ما در شورا در این دوره استخدام 
فامیلى به هیچ وجه نداریم. البته براســاس قانون فامیل 
درجه یک ممکن اســت قبل از ورود ما به شــورا و یا در 
شهردارى مشــغول به کار بوده اند و به فعالیت خود ادامه 
داده اند ولى از زمانى که فعالیت من و همکارانم در شورا در 
دوره جدید آغاز شد هیچ گونه استخدام فامیلى نداشته ایم. 
سخنگوى شوراى اسالمى شــهر اصفهان معتقد است 
یکــى از موضوعاتى کــه شــهروندان را اذیت مى کرد 
ساختمان هاى نیمه تمام و موضوعات سطحى بود که در 

دوره جدید توانستیم آنها را به سرانجام برسانیم. 
صالحى مى گوید: با کمک مدیریت ارشد استان، گره هاى 
10 تا 50 ســاله شــهر اصفهان از جمله اراضى شــهید 
کشــورى، طرح حاج آقا نورا... نجفــى، اراضى پرتمان، 
کلنگان و... تعیین تکلیف شدند که اتفاق بسیار خوبى بود. 
وى در مــورد پروژه هــاى عمرانــى در شــهر 
اصفهان هــم گفــت: در شــهر اصفهان مــا حداقل 
12 پروژه بزرگ داریــم، 58 پروژه آمــاده بهره بردارى 
اســت و 14 پــروژه جدیــد داریم کــه 7 پــروژه آن

 عمرانى بزرگ است.

 رئیس شوراى اسالمى شهر در نشست با اصحاب رسانه؛

در حوزه درآمد شهردارى اصفهان شفاف عمل مى شود

آگهى تبدیل 
شرکت نگین کوثر آریا با مســئولیت محدود به شماره ثبت 57441 و شناسه ملى 14006374657 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نوع شرکت از با مسئولیت محدود به ســهامى خاص تغییر یافت . اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 63 ماده و 11 
تبصره تصویب گردید. سرمایه شرکت هفده میلیارد و یکصد و یازده میلیون و ده هزار ریال نقدى اســت که به یک میلیون و هفتصد و یازده هزار و یکصد و یک 
سهم بانام عادى ده هزار ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مى باشد. مرکز شرکت : استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ زرشک ، کوچه پرستو[34] ، خیابان توحید ، پالك 0 ، ساختمان نگین ، طبقه دوم ، واحد 212 کدپستى 
8173643417 مى باشد. موضوع: انجام کلیه فعالیت هاى بازرگانى ازقبیل صادرات و واردات، خرید وفروش، تولید وتهیه وتوزیع کلیه کاالهاى مجازبازرگانى،، 
واردات تکنولوژى صنایع مادر، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و حق العملکارى، تامین نیروى انسانى موقت مورد نیاز شرکت در سطوح مختلف، برگزارى و شرکت 
در نمایشگاههاى داخلى و خارجى (به استثناى برگزارى نمایشگاههاى فرهنگى ) ، شــرکت درمناقصات ومزایدات خصوصى ودولتى ، اخذ واعطاى نمایندگى 
ازشرکتهاى دولتى وخصوصى ،اخذ تسهیالت مالى و اعتبارى و ضمانت نامه هاى قانونى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت -آموزش کوتاه مدت دوره هاى حسابدارى و مدیریت مالى ، مشارکت و سرمایه گذارى در کلیه طرح ها و پروژه هاى دولتى و خصوصى اعم 
از عمرانى و بازرگانى و تجارى و صنعتى و کشاورزى ،تامین نیروى انســانى موقت (خدمات عمومى)، امورطبخ و توزیع غذا، ارائه سرویس جهت ادارات دولتى 
وخصوصى، مسافردرون شهرى، تعمیرونگهدارى ساختمان وماشــین آالت ، اموربهره بردارى ازتاسیسات ، نگهدارى وایجاد فضاى سبز و زیبا سازى اماکن 
عمومى و خصوصى، امورتایپ وتکثیر ،ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1363322)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص کیمیا فرآیند کارون درتاریخ 1401/05/11 به شــماره ثبت 71711 به شناسه ملى 14011386537 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید ، تهیه و توزیع، بازرگانى داخلى و خارجى و صادرات و واردات انواع کاالهاى مجاز شیمیایى 
و روانکارهاى صنعتى و موتورى ، سم و کود کشاورزى و مواد مورد نیاز صنعت نفت ، گاز و پتروشــیمى . صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز اعم از مواد شیمیایى مانند 
شوینده ها ، زرین ها ، ادتیوهاى روانکارها ، گریس ، مواد اولیه تولید سموم و کودهاى شیمیایى ، روغن هاى گیاهى ، پلیمرها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فرح آباد ، میدان ارتش 
، بن بست کاج 1[32] ، پالك 424 ، طبقه همکف کدپستى 8174754767 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 366529 مورخ 1401/03/03 نزد بانک صادرات شعبه 
دانشگاه با کد 1903665 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمدرضا آقابابائى به شماره ملى 5419145723 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا آقابابائى به شماره ملى 5419161486 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شیوا رئیسى زاده به 
شماره ملى 5419207907 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مرضیه سادات موسوى به شماره ملى 1160067325 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مهدى توکلى به 
شماره ملى 1292759895 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1363923)

فقدان مدارك
125CC سند و برگ سبز یک دســتگاه موتور سیکلت جت رو ژوپیتر

مدل 1395 بنزینى به شماره موتو0124NCW  460191و شماره 
تنه NCW***125J9510205 به شماره پالك 632/37191 ایران 
متعلق به سید علیرضا قاسمى به شماره ملى 1270207938 فرزند 

اکبر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

 آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص تمام دنیا مدرن سپنتا بشناسه ملى 14009935980 
و شماره ثبت 67430 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/05/05 محل شرکت بنشــانى : استان اصفهان، شهرستان برخوار، 
بخش حبیب آباد ، روستاى شهرك صنعتى دولت آباد ، خیابان صحرا ، بلوار امام 
خمینى ، پالك530 ، طبقه همکف به کد پستى: 8341666763 تغییر یافت و 
ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1362821)
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01 محمدى از لیست العربى
 خط خورد

04

پیراهن اول و دوم همچنین دروازه بانى تیم ملى با حضور 
حســن کامرانى فر دبیرکل فدراســیون فوتبال و مجید 
ســاعدى فر مدیر شــرکت تولید کننده لباس تیم ملى در 
زوریخ به نمایندگان فیفا ارائه شــد. در نهایت کارشناسان 
بخش مربوطه لباس هاى ارائه شــده از سوى فدراسیون 
فوتبال ایران و شرکت تولید کننده را مورد تایید قرار دادند. 
گفتنى است حسن کامرانى فر دبیرکل فدراسیون فوتبال 
ایران پس از نشست ارائه و تایید البســه تیم ملى در جام 
جهانى، نشســت هاى دیگرى را با مسئوالن بخش هاى 

مختلف فدراسیون جهانى فوتبال برگزار خواهد کرد.

فیفا پیراهن ایران را 
تأیید کرد

اصفهان-مازندران، تبریز-اصفهان در هفته دوم لیگ

سپاهان و ذوب آهن در اندیشه تثبیت موقعیت و تکرار موفقیت

02

لوکا مارکوویچ مهاجم 22 ساله و صربستانى تیم ستاره سرخ 
بلگراد با انتشــارى متنى به زبان فارسى در صفحه شخصى 
اش در فضاى مجازى به نوعى پیوستنش به تیم پرسپولیس 
را تایید کرد. مارکوویچ نوشت: با تشکر از همه هواداران براى 
حمایت شما، امیداورم که به زودى خبر هاى خوبى براى شما 
بیاورم، با بهترین آرزوها، ارتش سرخ. مارکوویچ که فوتبالش را 
در تیم ستاره سرخ بلگراد آغاز کرد بود، چند سال قبل به ایتالیا 
رفته بود و در تیم هاى جوانان چند تیم ایتالیایى از جمله تیم 

مارکوویچ سپس جوانان یوونتوس، بازى کرد.  
سرخ بازگشت، به صربستان و تیم ستاره 
این تیم بازى اما هیچگاه در تیم اصلى 
قرض نکرده و مدام به تیم هاى  دیگر 

داده مى شــد. به نظر 
مى رسد مارکوویچ 
قرار است جانشین 
شــرزود تمیروف 

شود.

مارکوویچ
 در راه پرسپولیس؟

نام مهرداد محمدى ســتاره ایرانى العربى در فهرست این 
تیم براى بازى مقابل المرخیه قرار نگرفت که این بســیار 
عجیب بود. باشگاه العربى براى این بازى حساس از پوستر 
مهرداد محمدى استفاده کرد و این بازیکن نه مصدوم بود و 
نه محروم. هنوز دلیل غیبت محمــدى در این بازى اعالم 
نشده است اما به نظر مى رسد که او به خاطر آسیب دیدگى 
در فهرست قرار نگرفته است چرا که از نظر فنى بسیار آماده 
است. محمدى هفته قبل در پیروزى العربى بیشترین نقش را 
داشت به طورى که یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد 
تا العربى 6 امتیازى شد و در صدر جدول رده بندى قرار گیرد.

05

در چارچوب هفته چهارم لیگ دسته اول انگلیس، تیم فوتبال 
هال ســیتى به مصاف برنلى رفت و به تساوى یک بر یک 
رسید. در این مســابقه اللهیار صیادمنش مهاجم ملى پوش 
کشورمان در ترکیب اصلى حضور داشت و 55 دقیقه بازى کرد. 
هال سیتى با این تســاوى 8 امتیازى شد و به رده دوم جدول 
چمپیون شیپ صعود کرد. آروالدزه سرمربى گرجستانى هال 
سیتى درباره دلیل تعویض شدن ســتاره ایرانى گفت: اللهیار 
صیادمنش از ناحیه همسترینگ آســیب دیده است و انتظار 
مى رود او حداقل 4 تا 6 هفته از میادین دور باشد. مصدومیت 
مهاجم ملى پوش کشورمان است که 3 ماه دیگر تیم ملى باید 
در مســابقات جام جهانى 2022 قطر شرکت کند و این خبر 

خوبى براى دراگان اسکوچیچ نیست.

مصدومیت شدید اللهیار

هفته دوم لیگ بیست و دوم امروز با برگزارى 3 بازى آغاز مى شود و فردا با رقابت 10 تیم باقیمانده با یکدیگر به پایان مى رسد. نمایندگان اصفهان هم امشب و فردا به مصاف حریفان خود خواهند رفت. 

امشب شاگردان «ژوزه مورایس» که لیگ را در استادیوم آزادى با برترى 
2 بر صفر برابر استقالل طوفانى شروع کردند حاال در ورزشگاه خانگى 
خود از نساجى چى ها پذیرایى خواهند کرد. نماینده شمالى لیگ برعکس 
طالیى پوشان اصفهان هفته گذشته هم به دلیل آماده نشدن ورزشگاه 
شهید وطنى، در استادیوم نقش جهان بازى کرد و نصف جهان را براى 

میزبانى از حریف رفسنجانى خود انتخاب کرده بود.
بدون شک ببرهاى مازندران پس از توقف مس باانگیزه اى ویژه خود 
را براى نبرد با ســپاهانى ها آماده کرده اند؛ اما آنها به خوبى واقفند که 
ســپاهانى ها نخواهند گذاشت این تیم به آســانى با دست پر اصفهان 
را ترك کند. شــاگردان مورایس در همان گام نخســت با ارائه بازى 
هوشمندانه، عملکرد درخشــان و به پا کردن کوالك 5 دقیقه اى برابر 

مدافع عنوان قهرمانى براى همه رقباى خود خط  و نشان کشیدند.
عالوه بر این، ســکاندار پرتغالى ســپاهان درصدد آن است که نشان 
دهد نتیجه هفته پیش شاگردانش در مصاف با یاران رقیب هموطنش 
تصادفى نبوده، براى همین بدون شک براى چشاندن طعم شکست به 
دومین حریف خود هم برنامه اى تازه در سر دارد. در سوى مقابل حمید 
مطهرى که سکاندارى در تیم نساجى نخســتین تجربه او در کسوت 
سرمربیگرى در لیگ است هم حاضر نیست به این راحتى ها میدان را به 

حریف اصفهانى خود واگذار کند. ضمن اینکه دستیار سابق گل محمدى 
بدش نمى آید با نتیجه گیرى در رقابت هاى این فصل ثابت کند نقش او 

در موفقیت هاى پرسپولیس کمتر از یحیى نبوده است.
همه اینها باعث مى شود در دیدار امشب شاهد جدالى زیبا بین تفکرات 
سرمربیان دو تیم باشیم. دو مربى که مى خواهند با بهره گیرى شایسته 
از ابزارى که در اختیار دارند قدرت خود را به رخ حریف بکشند. هرچند 
مهره هاى توانمند و بنامى که در تیم مورایس دیده مى شوند یک سر و 
گردن از شاگردان جوان و نه چندان نام آشناى مطهرى باالترند و این کار 
را براى سرمربى نساجى چى ها براى پیاده کردن نقشه هایش در میدان 
سخت تر مى کند. اما نباید فراموش کرد فصل گذشته همین تیم نساجى 
با بازیکنانى کم نام و نشان تر موفق شد با عبور از تیم هاى قدرى چون 
استقالل و گل گهرســیرجان براى اولین بار قهرمان جام حذفى شود. 
با این تفاســیر و ازآنجاکه در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینى نیست  
شاگردان مورایس باید مراقب باشــند مبادا در گام دوم و درحالى که از 
شکست دادن استقاللى ها مسرور هستند با غافلگیرى در برابر بازیکنان 
«امید شهر خسته»، هواداران خود را ناامید کنند و صدر جدول را در همین 
ابتداى راه به دیگر مدعیان واگــذار کنند که بازپس گیرى اش در ادامه 

مسابقات دشوار خواهد بود. 

سپاهان به دنبال تثبیت جایگاه خود در صدر 

دومین دیدار نمایندگان اصفهــان در هفته دوم بعدازظهر فردا 
و در تبریز برگزار خواهد شــد. شــاگردان مهدى تارتار پس از 
نمایش قابل قبولى که برابر پرســپولیس در فوالدشهر داشتند 
این بار باید به مصاف تراکتور، دومین تیم ســرخپوش و البته 
مدعى لیگ بروند. تیمى که با حضــور «قربان بردیف» روى 
نیمکت مربیگــرى اش و جمع آورى مهره هایــى کلیدى تر به 
نسبت به فصل گذشــته درصدد اســت نتایج  بهترى در این 

دوره بگیرد. 
شاگردان بردیف روس تبار اگرچه در هفته گذشته نتیجه بازى 
را به سربازان ژنرال واگذار کردند اما همچون گاندوها عملکرد 
خوبى در مصــاف با حریف ســیرجانى داشــتند. ضمن اینکه 
هافبک پرتغالى این تیم «ریکاردو آلوز» با ارائه بازى درخشان 
در میدان نشان داد که مى تواند بامهارت فوق العاده خود روى 
ضربات ایســتگاهى براى هر تیمى خطرآفرین باشد و با توجه 
به حضــور مهاجمان فرصت طلبى چون «گوســتاوو واگنین» 
برزیلى و محمد عباس زاده هرلحظه بیم آن مى رود که دروازه 
حریفان فروبریزد. این موضوع، کار را براى مدافعان ذوب آهن 
و حبیب فرعباسى، گلر این تیم ســخت خواهد کرد. باز جاى 

شکرش باقى اســت که مهدى تارتار براى این مسابقه حامد 
نورمحمدى، مدافــع تأثیرگذار خود که هفته گذشــته به دلیل 

محرومیت غایب بود را در اختیار دارد. 
یکى دیگر از مدافعان ســبزپوش که مى شد روى توانایى هاى 
او در این جدال حســاس حســاب کــرد در نقــل و انتقاالت 
تابســتانى از این تیم جدا شد و پیراهن ســرخ تراکتور را برتن 
کرد. بدون شــک حضور ســجاد دانایى در ترکیب تیم حریف 
صحنه هاى جالبى را در این دیدار رقــم خواهد زد. او در کنار 
ســایر مدافعان تیم تبریزى ســعى خواهد کــرد راه را بر نفوذ 
هم تیمى هاى ســابق خود ببندد و مهاجمان ذوب آهن هم که 
مى دانند تیمشــان براى عقب نماندن از قافله نباید دست خالى 
تبریز را ترك کند به آب وآتــش مى زنند تا توپى را وارد دروازه

 پرشورها کنند.
ســربازان تارتار بدون شــک مى خواهند ثابت کنند همانطور 
کــه گام اول را محکم برداشــتند و تیم کهکشــانى یحیى را 
باوجــود یک یار کمتــر متوقف کردنــد مى توانند بــا گلزنى 
به شــاگردان بردیف، تراکتــور پرمهره را هــم در خانه اش 

در ِگل فروبرند. 

ذوب آهن در اندیشه ادامه روند شکست ناپذیرى

در صورت خروج نام ارسالن مطهرى از فهرست استقالل، باشگاه 
سپاهان براى بار دیگر در خصوص جذب او اقدام خواهد کرد.

باشگاه سپاهان که در پنجره تابستانى نقل و انتقاالت فعالیت زیادى 
داشته اســت، هنوز کارش را در جذب بازیکن به پایان نرسانده و 
پیگیر شرایط جذب یک بازیکن در خط حمله است. با توجه به اینکه 
فهرست خریدهاى خارجى سپاهان پر شده است این باشگاه تنها 
مى تواند بازیکن داخلى جذب کند ولى در حال حاضر گزینه اى در 

دسترس این باشگاه نیست.

یکى از نفراتى که ســپاهان پیش از این دنبال جذبش بود ارسالن 
مطهرى است که یک بار به پیشنهاد این باشگاه جواب منفى داده 
بود و اعالم کرده بود قصد دارد در استقالل بماند ولى حاال از گوشه و 
کنار خبر مى رسد که احتماًال مطهرى یکى از خروجى هاى فهرست 

ریکاردو ساپینتو باشد تا جا براى خریدهاى جدید خالى شود.
در صورتى که مطهرى از فهرست استقالل کنار گذاشته شود باشگاه 
سپاهان براى بار دیگر نسبت به جذب او اقدام خواهد کرد و باید دید 

این اتفاق در نهایت رخ مى دهد یا نه.

سپاهان پیگیر وضعیت مهاجم استقاللى

ستاره تازه وارد استقالل 3 رکورد به نامش در شباب االهلى ثبت کرد.
مهدى قائدى ستاره استقالل فصل گذشته راهى لیگ امارات شد تا 
اولین تجربه لژیونر شدن را داشته باشد. قائدى با قراردادى 5 ساله به 
تیم شباب االهلى پیوست. ستاره سابق استقالل در ابتداى حضورش 
در لیگ امارات درخشش خوبى داشت و جزو بازیکنان تاثیرگذار بود.

اما مهاجم ایرانى در نیم فصل دوم با تصمیم مهدى على سرمربى 

وقت شباب االهلى به یک بازیکن نیمکت نشــین تبدیل شد. در 
نهایت قائدى بعد از پایان فصل با آمدن ژاردیم به عنوان ســرمربى 
جدید شباب االهلى در لیست فروش گذاشته شد و در نهایت دوباره 

به استقالل برگشت.
همزمان با بازگشت قائدى به استقالل آمارى از این ستاره به همراه 
االهلى در فصل گذشته منتشــر کرد که على رغم تعداد بازى هاى 

کمش ولى جزو بهترین بازیکنان فصل االهلى انتخاب شد.
سایت «اسپورت» در این زمینه، نوشــت: مهدى قائدى موقعیت 
ساز ترین بازیکن فصل شباب االهلى انتخاب شد. او در کل فصل با 

ایجاد 16 فرصت گلزنى رکورد دار شد.
همچنین قائدى با 37 درصد پاس درســت دقیــق ترین بازیکن 
شباب االهلى در طول فصل شد. در نهایت ستاره ریز نقش تازه وارد 
استقالل به عنوان بهترین دریبل زن شباب االهلى معرفى شد. او در 
108 دریبلش در طول فصل در 55 درصد آنها موفق ظاهر شد تا این 

لقب را از آن خود کند.

باشوى آبى ها و 3 رکورد در شباب االهلى
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مهدى طارمى، ســتاره تیم ملى کشــورمان و عضو باشگاه 
پورتو این روزها در رادار باشــگاه فنرباغچــه ترکیه خبر داد. 
در جدیدترین خبر در این زمینه ســایت «ایکس اسپور» در 
گزارشى به سختى انتقال ســتاره ایرانى پورتو به سوپر لیگ 
ترکیه پرداخت. این رسانه ترکیه اى نوشت: مهدى طارمى به 
عنوان یکى از گزینه هاى تقویت خط حمله فنرباغچه مطرح
 مى شود ولى به نظر مى رسد محقق شدن این انتقال سخت 
است. باشگاه پورتو قصدى براى فروش طارمى ندارد و در طرف 
مقابل ســتاره ایرانى تمایلى براى جدا شدن و انتقال به سوپر 
لیگ ترکیه ندارد. با وجود این موانع مسئوالن باشگاه فنرباغچه 
همچنان پیگیر وضعیت طارمى هستند تا شاید بتوانند رضایت 

باشگاه پورتو را براى جذب مهاجم ایرانى جلب کنند.

ناامیدى ترك ها 
از شکار طارمى

سرمربى ذوب آهن در مورد بازى هفته دوم این تیم با تراکتور گفت: تراکتور تیم خوبى این فصل تشکیل داده و یک 
سرمربى با تجربه و کارنامه دار به اسم بردیف روى نیمکت دارد و بازى هفته اول آنها با گل گهر را هم دیدیم. به 
نظرم کار سختى در تبریز داریم ولى خب براى سه امتیاز وارد زمین خواهیم شد و امیدوارم بتوانیم دست 

پر خارج شویم.
مهدى تارتار در رابطه با آخرین وضعیت ســینا اسدبیگى خاطرنشان کرد: باشگاه به طور 
جدى پیگیر وضعیت اسدبیگى است و مطمئن باشید در این مساله کوتاه نخواهیم آمد. 
اول اینکه غیر ممکن است یک بازیکن بدون قرارداد در تمرینات تیم شرکت کند و با 
تیم به اردو بیاید و در پیش فصل حاضر باشد. ضمن اینکه کار اسد بیگى غیر اخالقى 
هم بود چرا که چند روز مانده به شروع لیگ دست ما را در پوست گردو گذاشت. اگر 
از روز اول مى گفت نمى خواهم بمانم ما یک فکرى مى کردیم و جانشین برایش 

جذب مى کردیم ولى حاال دچار مشکل شده ایم.

تارتار: کار سختى در تبریز داریم

آلتاى اسپور جلسه تمرینى خود را در حضور مدافع ایرانى اش برگزار 
کرد.

تیم فوتبال آلتاى اسپور که سال گذشته از لیگ یک ترکیه به سوپر 
لیگ این کشور راه یافته و شروع فوق العاده اى با مصطفى دنیزلى روى 
نیمکت و حضور محمد نادرى در ترکیب داشت و حتى به صدر جدول 
این رقابت ها رسید، پایان تلخى تجربه کرد و مجددا به دسته پایین تر 
رفت و حاال دوباره با مدافع ایرانى اش تمرینات خود را پیگیرى مى کند. 
محمد نادرى که در تابستان سال قبل از استقالل به آلتاى اسپور رفت 
و خیلى زود به ترکیب این تیم رســید، پس از اتمام قراردادش قصد 
داشت دوباره به لیگ برتر ایران برگردد و پیراهن آبى پوشان را بر تن 

کند، اما شرایط براى بازگشت او فراهم نشد تا این بازیکن نیز پس از 
رد پیشنهاد گل گهر و تراکتور در آلتاى اسپور بماند.

این بازیکن که 24 ســاعت قبل قراردادش با آلتاى اسپور ترکیه را 
تمدید کرده بود، در تمرین روز سه شنبه این تیم حضور یافت و در کنار 
دیگر بازیکنان به تمرین پرداخت تا آماده مسابقه آینده این تیم شود.

تیم فوتبال آلتاى اسپور روز یکشــنبه هفته آینده در دومین مسابقه 
فصل 23-2022 لیگ یک ترکیه به مصاف پاندیک اسپور خواهد 
رفت که محمد نادرى امیدوار است پس از انجام 24 بازى در سوپر 
لیگ این کشور، در فصل جدید لیگ یک هم عملکرد موثرى داشته 

باشد.

استارت مدافع ایرانى با آلتاى اسپور

مدیر تیم ملى فوتبال کشورمان توضیحاتى در مورد برنامه بازى هاى 
دوستانه شــاگردان اســکوچیچ در اردوهاى پیش رو گفت: با دو تیم 
بازى داریم که در جام جهانى حضور دارند و قطعًا مسابقات خوب قوى 

تدارکاتى براى ما خواهد شد که محک خوبى براى بازیکنان است.
حمید استیلى در مورد اینکه آیا برگزارى دیدار با سنگال و اروگوئه قطعى 
شد، توضیح داد: قرار است اردوى سپتامبر (شهریور) خود را از 20 یا 21 
این ماه آغاز کنیم. طبق صحبتى که با اسکوچیچ داشتیم او مى خواست 
مسابقات لیگ 19 شهریور تمام شــود، اما در نهایت لیگ بیستم تمام 
خواهد شد. با ســهیل مهدى نیز هماهنگ کرده و طبق برنامه اى که 

با دادیم لیگ برتر تا بیستم برگزار مى شود و بیست و یکم اردوى  ما 
حضور نفرات داخلى آغاز خواهد شد.

استیلى ادامه داد: اســکوچیچ درخواست کرده 
بود 26 شــهریور یک بازى تدارکاتى داشــته 
باشــیم طبق صحبتى که امــروز با مهدى 
مهدوى کیا داشتم امیدوارم بتوانیم یک بازى 
دوســتانه خوب با تیم ملى امید انجام بدهیم 
27 شهریور نیز به سمت اتریش پرواز خواهیم 
کرد. از 28 شــهریور فیفادى آغاز خواهد شد 

و بچه هاى لژیونر نیــز از آن تاریخ به جمع 
ما اضافه خواهند شد. اولین بازى 

خود را براى اول مهر تدارك 
دیده ایم که ان شاءاهللا تا 

چند روز آینده قرارداد 
آن امضا خواهد شد.

وى دربــاره اینکه آیا 
قرار است اولین بازى 

تیم ملى برابر سنگال برگزار شود، عنوان کرد: سنگال بازى دوم ما است 
که قرار است پنجم مهر برگزار شود. قرارداد این مسابقه امضا و قطعى 
شده است بازى هم در اتریش برگزار خواهد شد دیدار اول ما نیز در همین 
کشور و اول مهر برگزار خواهد شد که ظرف یک تا دو روز آینده قرارداد 

آن نیز امضا مى شود.
مدیر تیم ملى فوتبال کشــورمان در خصوص اینکه آیا در قرارداد ذکر 
شده با حریفان تیم ملى باید با نفرات اصلى خود به مصاف ایران بیایند، 
اظهار داشت: این موضوع در تمام قرارداد ها هست بازى ها هم در فیفادى 
برگزار مى شود و تیم ها با تمام نفرات خود به مصاف ایران مى آیند با دو تیم 
بازى داریم که در جام جهانى حضور دارند و قطعًا مسابقات خوب قوى 
تدارکاتى براى ما خواهد شد که محک خوبى براى بازیکنان است.
اســتیلى در مورد آخرین وضعیت امضاى قرارداد با فدراسیون 
اروگوئه خاطرنشــان کرد: این مســابقه نیز در مراحل پایانى 
است. قرار نبود در این خصوص صحبت کنیم، اما دیگر همه 
مى دانند شاید مردم ندانند با وجود اینکه قرار است پول بدهیم 
براى امضاى بازى هاى دوستانه با چه مشکالت زیادى مواجه 
هستیم. به دلیل تحریم ها تیم ها نمى توانند مستقیم از ما پول 
بگیرند و مشکالت براى تیم ملى خیلى زیاد است شاید انتخاب 
حریفان تدارکاتى براى تیم هاى دیگر آسان تر باشد، اما براى ما 

سخت است.
وى تصریح کرد: ان شــاءا... قــرارداد بازى با 
اروگوئه قطعى شود تا یکم مهر به مصاف این 
تیم برویم. البته قرارداد دو بازى مقدارى 
تفاوت دارد و با زحمات روابط بین الملل 
و خانم اســدى این قرارداد ها را امضا 

مى کنیم.

مدیر تیم ملى: فقط 2 دیدار دوستانه خواهیم داشت

مارکوویچ سپس س، بازى کرد.  
سرخبازگشت،  تیم ستاره 
این تیم بازى  تیم اصلى 
قرض ه تیم هاى  دیگر 

 به نظر 
ویچ 
ین 
ف

باتا بیستم برگزار مى شود و بیست و یکم اردوى  ما
خلى آغاز خواهد شد.

د: اســکوچیچ درخواست کرده 
ر یک بازى تدارکاتى داشــته 
صحبتى که امــروز با مهدى 
تم امیدوارم بتوانیم یک بازى 
ب با تیم ملى امید انجام بدهیم 
به سمت اتریش پرواز خواهیم 
هریور فیفادى آغاز خواهد شد 

ر نیــز از آن تاریخ به جمع 
د شد. اولین بازى

 مهر تدارك
شاءاهللا تا 

قرارداد 
شد.

که آیا 
ن بازى 

بازى داریم که در جام جهانى حضور دارند و قطعا مسابق
تدارکاتى براى ما خواهد شد که محک خوبى براى
اســتیلى در مورد آخرین وضعیت امضاى قرارد
اروگوئه خاطرنشــان کرد: این مســابقه نیز د
است. قرار نبود در این خصوص صحبت کنیم
مىدانند شاید مردم ندانند با وجود اینکه قرار اس
براى امضاى بازى هاىدوستانه با چه مشکالت
هستیم. به دلیل تحریم ها تیم ها نمى توانند مس
بگیرند و مشکالت براى تیم ملى خیلى زیاد است
حریفان تدارکاتى براى تیم هاى دیگر آسان تر با

سخت است.
وى تصریحکرد: ان شــاءا... قـ
اروگوئه قطعى شود تا یکم مهر
تیم برویم. البته قرارداد دو
تفاوت دارد و با زحماتر
و خانم اســدى این قر

مى کنیم.

مرضیه غفاریان
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مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با یادآورى اینکه در کشور 
6 شهرك فناورى داریم که بزرگ ترین و عملیاتى ترین آن در استان اصفهان وجود 
دارند، بیان کرد: شرکت شهرك هاى صنعتى حدود 600 پالك را خارج از شرایط 

واگذارى هاى سخت به شرکت هاى دانش بنیان واگذار مى کند.
رسول سوارى اظهار داشت: صنایع کوچک نقشى مهم در اشتغال کشور و صادرات 
غیر نفتى دارد و با توجه به اینکه نیازمند ســرمایه کمى است، با کم ترین هزینه و 

بیش ترین اشتغال راه اندازى مى شوند.
وى تأکید کرد: در دولت  جدید دستگاه هاى اجرایى عمال وارد میدان شدند و کمک 
مى کنند تا واحدها هرچه زودتر وارد عمل شوند، از سمتى تالش هاى زیادى براى 
ایجاد واحدهاى تولیدى صورت گرفته و به نظر مى رسد در استان اصفهان جدیت 

و عزم بیش ترى براى این مورد صورت گرفته است. 
ســوارى با تاکید بر اینکه کارگروه هاى مختلفى که در اســتان شــکل گرفته، 
نشان دهنده این است که تمام مسؤوالن به دنبال رشد واحدهاى کوچک و متوسط 
هستند، عنوان کرد: سال جارى سال دانش بنیان است و شرکت شهرك ها براى 
حمایت از دانش بنیان ها تســهیالت ویژه اى قرار داده و تالش شده تا واحدها به 

سمت فناور شدن بروند. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان یادآور شد: اگر شرکت هاى 
دانش بنیان  در شــهرك هاى صنعتى ورود پیدا کنند و فناورى آن ها در واحدهاى 
صنعتى ورود پیدا کند، شهرك هاى صنعتى به عنوان پیشران هاى اقتصادى کشور 

حرفى براى گفتن خواهند داشت. 
وى افزود: استان اصفهان در سنوات گذشته نیز به این موضوع توجه داشته است 
و براى شهرك فناورى که در کنار آزادراه اصفهان-تهران، مستقر شده مطالعاتى 
انجام شده است، مساحت این شهرك 600 هکتار است و ساختمانى با مساحت 10 
هزار متر مربع با 50 دفتر کار مباحث مشاوره اى و امکانات خدماتى و... پیش بینى 

شده است. 
سوارى گفت: در شهرك فناورى بخشى براى ایجاد واحدهاى صنعتى دانش بنیان 
پیش بینى شده که تا اآلن 36 زمین به واحدهاى دانش بنیان واگذار شده و در این 
راستا با تفاهمى که با معاونت علمى ریاست جمهورى داشتیم، 50 کارگاه مشارکتى 
پیش بینى شده است و برنامه این است که شرکت هاى دانش بنیان از طریق فروش 

یا اجاره با مبالغ پایین واگذارى این کارگاه ها صورت بگیرد. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با یادآورى اینکه در کشور 
6 شهرك فناورى داریم که بزرگ ترین و عملیاتى ترین آن در استان اصفهان وجود 
دارند، بیان کرد: شرکت شهرك هاى صنعتى حدود 600 پالك را خارج از شرایط 

واگذارى هاى سخت، به شرکت هاى دانش بنیان واگذار مى کند. 
وى با بیان اینکه در استان اصفهان رویداد تبادل فناورى بین واحدهاى صنعتى و 
شرکت هاى دانش بنیان را داشتیم که طى آن شاهد نتیجه خوبى بودیم و 175 نیاز 
فناورانه شناسایى شد،خاطرنشان کرد: 78 فناور در جلسات شرکت کردند، 203 
نشست برگزار و در نتیجه 156 تفاهم نامه امضا شد تا در جهت  دانش بنیان شدن، 

نیازهاى فناورانه برطرف شود و محصوالت به تولید برسند. 
ســوارى پیرامون خدمات شــرکت شــهرك هاى صنعتى اظهار داشت: شرکت 
شهرك هاى صنعتى، رسالتى براى ایجاد زیرساخت داشته و امروز تا حد زیادى به 
این رسالت عمل کرده و در رابطه با تحقق برنامه ها، زیرساخت هایى که به وجود 
آورده حدود 90 درصد ارائه خدمات صورت گرفته و امروز به مرحله تکمیل پروژه ها 
در شهرك هاى قدیمى رسیدیم و در دستور کار، شهرك هاى جدید را داریم تا در 

مسیر افزایش کیفیت خدمات و مساحت شهرك هاى صنعتى گام برداریم. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان تأکید کرد: تمرکزمان 
بر ایجاد شهرك هاى بزرگ است و تجربه نشــان داده است با نتایج خوبى روبرو 
خواهیم بود، در این راستا دنبالیم در محورهاى شمال، جنوب، شرق و غرب استان 

حداقل یک شهرك صنعتى بزرگ داشته باشیم. 
وى با تأکید بر اینکه پرهیز از ایجاد لکه هاى صنعتى در دستور کارمان قرار دارد، 
خاطرنشان کرد: امیدواریم مسیر توسعه صنعت را به سمت جایگاه اصلى خود پیش 

ببریم تا به سمت سند آمایش استان گام برداریم. 
سوارى پیرامون زیرساخت هاى ارائه شده از سمت شرکت شهرك هاى صنعتى با 
یادآورى اینکه نوع خدمات ارائه شده به شهرك هاى صنعتى فراوان است، عنوان 
کرد: در شهرك هاى ایجاد شــده، در ابتدا مطالعات را انجام مى دهیم، پس از آن 
مرحله محوطه سازى و اجراى خدماتى از قبیل آب، برق، گاز،ایجاد مبلمان شهرى، 

فضاى سبز، تصفیه خانه و... در دستور کار قرار دارد. 
وى در پاسخ به سوالى پیرامون استفاده از پساب در شهرك هاى صنعتى یادآور شد: 
در شهرك هاى صنعتى تا امروز نتوانستیم اســتحصال پساب را انجام دهیم البته 
در این باره 2 پروژه در دســت احداث داریم، همچنین پساب شهرضا را خریدارى 
کردیم، آن را به شهرك صنعتى رنگ سازان مى آوریم، تصفیه مى کنیم و به عنوان 

آب صنعتى استفاده مى کنیم. 
سوارى پیرامون واگذارى زمین ها به شرکت هاى دانش بنیان مطرح کرد: با توجه 

به اینکه در سنوات گذشته حساســیتى براى واگذارى هاى زمین وجود نداشت، 
بخشى از زمین ها واگذار شــد و در حال حاضر تمرکز بر مشخص شدن وضعیت 
زمین هاى بالتکلیف است، در این راستا در گذشته هزار و 200 پرونده بررسى شد 
و 710 واحد به سمت بهره بردارى و تولید رفته و 470 پرونده نیز در دست پیگیرى 

حقوقى است. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان اعالم کرد: در مدت اخیر 6 
جلسه هیات حل اختالف برگزار شد که 112 قرار داد و 277 هزار متر مربع زمین 

تعیین تکلیف شده همچنین 46 هزار متر مربع باز پس گیرى شده است. 
وى پیرامون سیاســت هاى مطرح براى کارگاه هاى کوچــک توضیح داد: ایجاد 
کارگاه هاى کوچک با تسهیالت ویژه و بدون توجیه اقتصادى را براى کارآفرینان 
جوان و شهرستان ها را در دســتور کار قرار دادیم زیرا در شهرستان هاى دورتر از 
مرکز استان، مشکالتى براى افرادى که به تازگى قصد ورود به این عرصه را دارند 

مطرح است. 
ســوارى با یادآورى اینکه یکى از بخش هاى در حــال فعالیت بخش نرم افزارى 
است، ادامه داد: موضوعى به نام خوشه هاى کسب و کار مطرح است که 61 خوشه 
شناسایى و 12 خوشه پایان یافته است، 2 خوشه در دستور کار قرار دارد همچنین در 
رابطه با فن بازار (تبادل فناورى میان شرکت هاى دانش بنیان و واحدهاى صنعتى)، 

عضو فن بازار ملى هستیم و در سال گذشته رتبه اول کشور را کسب کردیم. 
وى بیان  داشــت: در شــهرك هاى صنعتى برخى واحدها هســتند که استعداد 
دانش بنیان شــدن دارند و مشــاورانى براى آن ها قرار دادیم تا دانش بنیان شوند 
و از تسهیالت آن اســتفاده کنند، همچنین دوره هاى آموزشى را برگزار کردیم تا 

رده هاى مختلف مشغول در واحدها، از آن استفاده کنند. 
سوارى با یادآورى اینکه یکى از اقدامات مان حمایت از پایان نامه هاى دانشجویى 
در مسائل پژوهشــى و مطالعاتى است، خاطرنشــان کرد: شرکت شهرك هاى 
صنعتى در مباحث کمک هــاى صادراتى حمایت هایى انجــام مى دهد و در این 
راســتا حمایت براى حضور و بازدید در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى صورت 

گرفته است. 
مدیرعامــل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهــان با یــادآورى 
اینکه یکــى از اقدامات، پایــش واحدهاى زیر ظرفیت اســت، گفــت: برخى 
واحدهــاى راکد و کم تــر از ظرفیت 50 درصد وجــود دارد که در این راســتا با 
اســتفاده از ظرفیت مشاوران و دســتگاه هاى اجرایى، حل مشــکالت آن ها در 
دســتور کار قرار مى گیرد و در ســال جارى بررســى 450 واحد در دســتور کار 

قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان:

واگذارى زمین در شهرك هاى صنعتى به شرکت هاى دانش بنیان تسهیل مى شود

مدیر آبفاى منطقه 5شهر اصفهان از اجراى خط آبرسانى در خیابان امام خمینى 
(ره) به طول 640 متر و قطر 400 میلى متر چدن داکتیل و فوالدى خبر داد.

مهدى فتحیان با بیان اینکه این عملیات است با هزینه اى بالغ بر 36 میلیارد 
و 610 میلیون ریال به منظور تقویت فشار آب در خیابان هاى رباط، کساره و 
شهید باهنر انجام شده است، خاطرنشــان کرد: این عملیات که از اردیبهشت 
سال جارى آغاز و با پیشرفت 95 درصدى همراه بوده تا پایان مرداد ماه تکمیل 

و در مدار بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
وى از تجهیز پنج حلقه چاه و دو والو 1000 و 800 میلى متر در سطح این منطقه 
به سامانه تله مترى خبر داد و خاطرنشان کرد: این عملیات به منظور هوشمند 
سازى و مدیریت شبکه انتقال وتوزیع آب و چاه هاى ســطح آبفا منطقه پنج 
انجام شده است و هوشمندسازى ســه چاه و پنج حوضچه دیگر نیز در دست 

اقدام است.
مدیر آبفاى منطقه 5 شــهر اصفهان درباره احداث ایســتگاه پمپاژ فاضالب 

محمود آباد گفت: این ایستگاه پمپاژ به منظور انتقال فاضالب روستاى محمود 
آباد به تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر در زمینى به مساحت 1200 متر مربع 

با هزینه اى بالغ بر 100 میلیارد تکمیل و آماده بهره بردارى است.

در قرعه کشى طرح جایزه بزرگ همراه اول، پنج مشترك خوش شانس دیگر 
از استان اصفهان برنده جایزه 50 میلیون تومانى این طرح شدند.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در جلسه اى که با حضور 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان و جمعى از مسئولین و کارشناسان این مجموعه 
در سالن اجتماعات ساختمان شــهید حاج قاسم ســلیمانى مخابرات استان 
برگزار شد، به پنج نفر از برندگان این طرح، علیرضا ارباب، على نوروزى، سینا 
شاهسونى افوسى، سیاوش قنبرى سامانى و معصومه یگانه پنج هدیه نقدى 

500 میلیون ریالى اهدا شد.
ابوالقاسم شریفى و شهناز شــیرزاد دو نفر دیگر از برندگان این طرح بودند که 
طى هماهنگى صورت گرفته جایزه  مورد نظر درب منزل به ایشــان تحویل 

داده مى شود. 
گفتنى است، این کمپین با شعار "جایزه ات رو خودت انتخاب کن! " از دى ماه 
1400 تا اسفند 1400 برگزار گردید و در این کمپین از میان مشترکین همراه 
اول که در ماه قبل ســیم کارت دائمى یا اعتبارى خود را فعال و  یا بسته هاى 
اینترنت و یا مکالمه خریدارى کرده اند ، بــه قید قرعه در هر ماه به 20 نفر هر 

یک مبلغ 500 میلیون ریال جایزه تعلق مى گرفت.

مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهان رمز بقاى دین اسالم را رشادت ها 
و جانفشانى هاى حضرت سید الشــهداء (ع) در کربال عنوان کرد و گفت: برپایى 
مجالس عزا براى حضرت اباعبدا... الحسین (ع) در راستاى زنده نگه داشتن این 
مکتب و این تفکر اســت که این اقدامات نیز از زمان معصومین (ع) مرسوم بوده 

است.
مهندس سید مجتبى باطنى با اشاره به عمق عشق و عالقه مردم به امام حسین (ع) 

اظهار داشت: شرکت توزیع برق اصفهان برنامه هاى ویژه اى را براى به نمایش 
گذاشن روزهاى محرم در نظر دارد.

وى گفت: در تمام امورها و مناطق مراســم هاى مختلف در این راســتا صورت 
گرفته است و امسال همچون سال هاى گذشته مراسم عزادارى حضرت ابا عبدا... 
 الحسین(ع) از روز اول محرم بعد از نماز ظهر و عصر با حفظ پروتکل هاى بهداشتى 

در نمازخانه هاى مختلف صورت گرفته است.

اجراى خط آبرسانى
خیابان امام خمینى (ره)  

اهداى جوایز 50 میلیون تومانى همراه اول به برندگان اصفهانى

مراسم عزادارى ماه محرم در شرکت توزیع برق اصفهان


