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مدیرکل آموزش و پرورش مدیرکل آموزش و پرورش 
استان خبر داد؛استان خبر داد؛

کمبودکمبود
1616 هزار و  هزار و 500500  
معلم در استان معلم در استان 

اصفهاناصفهان
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چرا اینقدر بى اتیکت؟!

بن بست مسیرهاى دوچرخه
3

وقتى خیابان 
تبدیل به دریاچه مى شود

3

خانه تکانى شهر
 به سبک جدید

بافت هاى فرسوده و 
کوچه هاى خاکى بادرود

 نو نوار مى شود
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5 خوراکى 
معجزه آسا

براى چربى سوزى

آماده باش کامل در استان اصفهان
3
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تراژدى در غروب 
سه شنبه

برخى از مواد غذایى به ما در سوزاندن چربى ها کمک 
مى کند.«افــرادى که حتى کمــى اضافه وزن 

دارند هم به دنبــال راهى براى از بین بردن 
چربى هاى اضافى هســتند. ما مى خواهیم 

راهى را به شما پیشنهاد کنیم...

جاده مرگ در اصفهان باز هم جان گرفت، این حادثه 
حوالى ساعت 18 روز سه شنبه 4 مردادماه، اتفاق افتاد 
و شاخ به شاخ شدن یک دســتگاه پراید با تریلى در 
محدوده مال احمد ثانى جاده اصفهان-نایین تراژدى 

غم انگیزى را رقم زد. 
ماجرا از این قرار بود که این خودروى پراید که در حال 
حرکت در مسیر جاده نایین بود ناگهان از مسیر اصلى 
خود خارج شده و پس از برخورد با نیوجرسى در میانه 
راه وارد الین مخالف شــده و با یک دســتگاه تریلى 

برخورد مى کند.
در این حادثه سوارى پراید کامًال به زیر تریلى مى رود 

و تمامى سرنشینان...

پایان بانوان سبزپوشپایان بانوان سبزپوش
سوت انحاللسوت انحالل

 تیم فوتبال بانوان ذوب آهن به صدا در آمد تیم فوتبال بانوان ذوب آهن به صدا در آمد
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ورود پدیده «مانسون» به استان از امشب و پیش بینى بارش هاى سیل آسا 

قدوس  همبازى اللهیار مى شود؟
برخى خبرها حاکى از مذاکرات باشگاه هال سیتى براى جذب مهاجم 
ایرانى باشگاه برنتفورد اســت. تیم هال سیتى که در چمپیونشیپ 
انگلیس حضور دارد، در نقل و انتقاالت تابستانى فعالیت پررنگى 
داشت و هشــت بازیکن جدید را به خدمت گرفت. از جمله این 
نفرات، اللهیار صیادمنش مهاجم ایران بود که قرارداد قرضى او 

را از فنرباغچه به قرارداد دائمى تبدیل کرد...
2

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

ادامه ماجراى
 جاده ها و تصادفات و فاجعه ها

چرخه اى
 با پایان باز 

فصل جدید داستان سریالى
 جمع آورى معتادان 

نگرانى از کاهش رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى در اصفهان
رئیس دانشگاه علوم پزشکى مطرح کرد؛
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آینده فوتبالى آزمون 
چگونه  رقم مى خورد؟

ایران از هند خودرو وارد مى کند؟ بهترین اپلیکیشن براى استفاده کمتر از گوشىجهان نما میانگین سن بازنشستگان در اصفهان 52 سال استتکنولوژى کشف فرار مالیاتى 600 میلیونى در اصفهاناستان استان

ى ها کمک 
ه وزن

ن 
م 
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بهترین اپل تکنولوژى

  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در نظر دارد تعدادي راننده با شرایط 
ذیل را جهت فعالیت در پروژه هاي سطح استان اصفهان به صورت شرکتی بکار 

گیرد : 
1 _  راننده پایه یک - 5 نفر 

2_  راننده لودر - 1 نفر 
3_  راننده بیل مکانیکى - 1 نفر 

4_  راننده بابکت - 2 نفر 
5_  راننده بولدوزر- 1 نفر

 متقاضیان گرامی با درنظر گرفتن شرط ســنی حداکثر 35 سال جهت کسب 
اطالعات بیشتر از ساعت 8 الی 13 با شماره 36265451 و 36265450 تماس 

حاصل فرمایند .
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

آگهی دعوت به همکاري چاپ اولچاپ اول

شهردارى دولت آباد در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایى اصالح بلوار کندرو شمالى بلوار دانشگاه (حدفاصل بلوار رسالت تا میدان انقالب) از طریق برگزارى آگهى مناقصه  عمومى 
اقدام نماید 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهردارى: روز دوشنبه مورخ 1401/5/10
گشایش پاکات: روز سه شنبه مورخ 1401/5/11

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانى، پایگاه اینترنتى
تلفن: 031-45822010 

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مناقصه عمومى

م.الف:1353778محمدحسن یارى – شهردار دولت آباد

چاپ دومچاپ دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد: 
1ـ مناقصه عملیات لکه  گیرى و آسفالت معابر سطح شهر به شماره 2001093298000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 

نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى 

کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/4/30 
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/5/6

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/5/18
- زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/5/19

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینى شهر، میدان قدس، شهردارى مرکزى 33641415 

آگهى مناقصه

م.الف:1353813على اصغر حاج حیدرى – شهردار خمینى شهر 

چاپ دومچاپ دوم

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد کاشان در آیین ارج داشــت مقام علمى فرهنگى 
عبداهللا مسعودى آرانى گفت: این دانشــگاه تکریم از مفاخر علمى، فرهنگى با هدف 

ارائه الگوهاى شایسته اخالقى را رسالت خود مى داند.
میثم عرب زاده گفت: 3 ربع زندگى استاد عبدا... مســعودى آرانى به گواه بسیارى از 
استادان، دوستان و شاگردان وى داراى نکات ارزنده است که قابلیت معرفى به نسل 
جوان را دارد تا الگوهاى زندگى خود را افرادى شایسته فرهنگى قراردهند نه اینکه با 

انتخاب افرادى که کمترین بهره  اى از ادب، علم و دانایى نبرده اند مسیر زندگى خود 
را به سوى نیستى سوق دهند. 

وى بــه نقــش خانــواده در زندگى موفــق مردان بــزرگ اشــاره کــرد و افزود: 
”خانواده“مستحکم ترین نهاد اجتماعى در رشد فضائل و کامیابى هاست و موفق ترین 

انسان ها در خانواده هاى موفق به رشد وکمال مى رسند.
عرب زاده تصریح کرد : نگاهى به کارنامه درخشــان چهره  درخشان ادب و فرهنگ 
منطقه فرهنگى کاشــان، استاد عبدا... مســعودى آرانى در طول عمر با برکت خود و 
نیز یادکرد همراهى هاى بى پایان همســر و خانواده در مقدمه کتاب هاى منتشر شده 
ایشان، نشانه ِى روشنى از سهم شایسته خانواده در توفیقات علمى و ادبى و مطالعات 

و پژوهش هاى فرهنگى آن استاد خدوم است.
گفتنى است  عبدا... مســعودى آرانى با تصحیح مجموعه آثار نظام وفا آرانى، کتاب 
اخالق جاللى، دیوان صباحى بیدگلى، عقداللئالى (مالمحمودامام جمعه آرانى)، دیوان 
فرقتى و همچنین تألیف مقاالتى در دایره المعارف بزرگ اســالمى آثار ارزنده اى به 

یادگار گذاشت که هر یک از آنها منابع اصلى تحقیق در موضوعات مرتبط شد.
او ســال ها در دبیرســتان ها و دانشــگاه هاى آران و بیــدگل و کاشــان بــه 
تدریس ادبیات فارســى پرداخــت و در زمینه احیــاى آثار مکتوب دغدغه داشــت. 
وى  دهم مــرداد 1325 در محلــه دربند و در بیــت عالم برجســته مالمحمد على 
دربنــدى در آران و بیــدگل بــه دنیــا آمــد و در 75 ســالگى به دلیل ســرطان

 درگذشت.

مدیرعامل بانک ایران زمین با مدیران شــعب اســتان ها دیدار کرد.  در این دیدار که 
به منظور تشــریح، تبیین برنامه ها و اهــداف عالى بانک و همچنین توســعه خط و 
مشى هاى تعیین شده در سال 1401 برگزار شــد، عبدالمجید پورسعید محور اصلى 
بانک را سرمایه انسانى و همکاران بیان کرد و گفت: بانک ایران زمین طى چند سال 
گذشــته با اتکا به جوانان متخصص، با انگیزه و خالق توانســت گام هاى بزرگى در 
مسیر ارتقا و پیشرفت نظام بانکى در کشــور و همینطور معرفى چهره جدیدى از ارائه 

سرویس هاى بانکى را ارائه کند.
مدیرعامل بانک ایران زمین ایجاد تجربیات جدید براى مشــتریان را از اولویت هاى 
مهم این بانک دانست و افزود: دیگر معنا و مفهوم بانکدارى در نظام بانکى، تغییر کرده 
است. امروز بر اساس نیاز مشترى، سرویس به صورت اختصاصى طراحى مى شود و در 
اختیار آن قرار داده مى شود. عالئق، اولویت ها و سبک زندگى مشتریان مورد بررسى 

قرار مى گیرد و بر اساس آن خدمات مختص آنها ارائه مى شود.
پورسعید در ادامه خاطر نشان کرد: مدیران ما در استان ها با درایت و دانش توانستند 
بازار منطقه خــود را در اختیــار گیرند و از آنها مــى خواهم تا با برگزارى جلســات 
منظم با همکاران اســتان در ارتقاى ســطح علمى آنهــا در زمینه هــاى مختلف 

همچون بانکدارى مدرن، بخشنامه ها و دســتورالعمل هاى بانک این روند و مسیر 
را ادامه دهند.

رسالت دانشگاه آزاد کاشان معرفى الگوهاى اخالقى و علمى است

دیدار مدیرعامل بانک ایران زمین با مدیران شعب استان ها

بــه همــت پایــگاه مقاومــت بســیج مخابــرات منطقــه اصفهان، هشــتمین 
جلســه نهضت روشــنگرى با موضــوع جهــاد تبیین در ایــن مجموعــه برگزار

 گردید.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در این مراسم که بصورت حضورى 
و ویدئو کنفرانسى در سالن جلسات غدیر واقع در ساختمان معاونت توسعه برگزار شد؛ 
اســتاد احمد مقیمى به بیان ابعاد مختلف جهاد تبیین و و روش هاى بکارگیرى آن در 

محیط هاى مختلف و پاسخ به شبهات پیرامون این موضوع پرداخت.
الزم به ذکر است، در این نشســت،  اعضاى پایگاه مقاومت بسیج مخابرات اصفهان، 
فرمانده و اعضاى شوراى حوزه شهید رجایى و رؤساى مخابرات شهرستان ها حضور 

داشتند.
گفتنى است این سلســله جلسات در قالب نشســت هاى محورى به صورت ماهیانه 

برگزار مى شود.

برگزارى هشتمین جلسه نهضت روشنگرى در مخابرات  

قدوس  ه
برخى خبرها حاکى
ایرانى باشگاه برن
انگلیس حضور
داشت و هشــ
نفرات، اللهیار
از فنرباغچه را

ى
 باز 

سریالى
دان
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ترا

جاده مرگ
حوالى ساع
و شاخ به
م محدوده
غم انگیزى
ماجرا از ای
حرکت در
خود خارج
راه وارد ال
برخورد مى
در این حاد
و تمامى س

ون ج ز ى ب و وی ونز ز ى ب نىو وننز ز ى ب و ی
ومىمقرهووگچچچگونه  رقم مى خورد؟ رى د خ ؟خ چگونه  رقم مى خورد؟و
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میانگین مصرف بنزین
 از 100 میلیون لیتر گذشت

معاون رئیسى:
 ما اصالً گشت ارشاد نداریم

خبرخوان
گلریزان 6 میلیاردى 

  برترین ها |  محمــد معتمــدى، خواننده 
موسیقى سنتى طى روزهاى گذشته در تاالر شهر 
کاشان کنسرتى را برگزار کرد و از جمع آورى رقمى 
بالغ بر 6 میلیارد و 376 میلیون تومان براى آزادى 
زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده هاى 
زندانیان خبر داد. معتمدى در این باره نوشــت: از 
نکات جالب توجهى که در برگزارى این کنسرت 
واقعًا براى من و مخاطبان جلوه زیبایى پیدا کرد، 
در اختیار گذاشتن النگوى طالى یکى از خانم هاى 
حاضر در سالن بود . ضمن اینکه سیروس مهاجرى 
نوازنده گیتار بیس گروه هم ســاز خــود را براى 

فروش  در اختیار این مراسم گلریزان قرار داد.

بدحجابان هم عفیفند
مبتذل پوشان    روزنامه همشهرى| 
هیچ دلیل منطقى و قابــل ارائه ندارند. حرف اول 
و آخر آنان درباره چرایى پوشش و رفتار خود این 
است که «به شما ربطى ندارد. دوست دارم!» فراتر 
از این خلع سالح هســتند و گفتگو دست طرف 
مقابل مى افتد و مى توان ده ها دلیل عقلى و نقلى 
و آسیب شناسانه را به میدان گفتگو آورد و سخن 
گفت. بدون تردید اکثریــت بدحجابان جامعه ما 

عفیف هستند.

ناراحتى از شوخى 
 با «مختارنامه»

دبیر شوراى معارف سیما درباره    تسنیم|
بازپخش هاى متعدد سریال «مختارنامه» عنوان 
کرد: متأسفانه در فضاى مجازى با بازپخش این 
ســریال به گونه هاى مختلفى شوخى مى شود و 
برخى اوقات اعتراض ها و انتقادهایى را در همین 
سطح شاهدیم اما واقعیت این است ما با درخواست 
بسیار انبوهى از مخاطب مواجهیم که باید بعد از 
«مختارنامه» چنین سریال هایى تولید شود. همین 
اآلن بیشترین پیامک ها و ارتباطات با شبکه قرآن 

مربوط به بازپخش ها این سریال هاست.

جریمه خشک کردن درخت  
  مهر|مهدى پیرهادى، رئیس کمیســیون 
خدمات شهرى شوراى شــهر تهران در رابطه با 
مجازات افرادى که اقدام به قطع یا خشــکاندن 
درختان مى کنند گفت: در سال گذشته مبلغ جریمه 
قطع درختان به شــدت افزایش پیدا کرده است و 
براى مالکان دیگر صــرف نمى کند که بخواهند 
درختان را خشک یا قطع کنند براى مثال جریمه 
تقریبى خشــک شــدن همین درختان خیابان 

ولیعصر بیش از 10 میلیارد تومان است.

قرنطینه؛ 5 روز
  باشگاه خبرنگاران جوان |حمیــد 
شریفى، اپیدمیولوژیست گفت: افرادى که تست 
مثبت یا عالئم ابتال به کرونا را دارند باید به مدت 5 
روز در شرایط ایزوله خانگى بمانند. در روز ششم، 
عالئم خود را چک کنند؛ اگر عالمتى نداشــتند و 
بدون مصرف دارو هاى ضد تب به مدت 24 ساعت 
تب نداشتند، مى توانند از ایزوله خانگى خارج شوند. 
توصیه مى شود که این افراد 5 روز دیگر از تماس 
نزدیک و بدون ماسک با دیگران خوددارى و حتمًا 

از ماسک استفاده کنند.

  نیمى از هواپیماها 
زمینگیرند

  بهار | مدیر شــرکت هواپیمایــى زاگرس 
اعالم کرد از مجموع 333 هواپیماى مسافربرى 
موجود در ایران بیــش از 50 درصد آنها زمینگیر 
شــده اند. عبدالرضا موسوى ریشــه مشکالت 
صنعت هوایى در ایــران را زمینگیر بودن بیش 
از نیمى از ناوگان هوایــى عنوان کرد و افزود: 60 
درصد هزینه هاى شرکت ها هم هزینه هاى ارزى 
است که به نسبت سال گذشــته افزایش زیادى

 یافته است. 

یک کیلومتر لوله
 براى قاچاق سوخت

  ایلنا | فرمانده پایگاه دریابانى میناب از شناسایى 
و انهدام خط لوله انتقال ســوخت به طــول هزار متر 
خبر داد. ســرهنگ کریم محمود ثانــى اظهار کرد: 
مرزبانان پایــگاه دریابانى میناب موفق شــدند یک 
خط لوله انتقال سوخت قاچاق که قاچاقچیان به طرز 
ماهرانه اى مخفى کرده بودند را شناسایى کنند. وى 
افزود: مأموران موفق شدند این خط لوله به طول هزار 
متر را که از زیر ماسه هاى ساحل به اعماق دریا کشیده 
شده بود را کشف و منهدم کنند. قاچاقچیان این خط 
لوله را از ساحل به عمق دریا کشــیده و از آن طریق 
سوخت قاچاق را به شناورهاى متخلف انتقال مى دادند.

بررسى 
یک پیش نویس جدید 

سخنگوى وزارت خارجه ایاالت متحده    انتخاب|
آمریکا دریافت متن پیش نویس ارائه شــده توسط 
«جوزپ بورل»، مسئول سیاســت خارجى اتحادیه 
اروپا، براى نهایى کردن مذاکــرات احیاى برجام را 
تأیید کرد و گفت: در حال بررســى آن براى اجراى 
کامل برجام هســتیم. به گفته «ند پرایس»، پیش 
نویس جدید جوزپ بورل مشابه پیش نویسى است که 
در اسفند ماه پیش از توقف مذاکرات تهیه شده  بود اما 
با اندکى تغییر. وى گفت: ما پیش نویس تفاهمنامه را 
دریافت کرده و در حال بررسى آن براى اجراى کامل 

برجام هستیم. 

مشکل کشور ُعرضه است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس    خانه ملت |
شوراى اســالمى در جمع ائمه جمعه سراسر کشور 
گفت: ارقام مربوط به درآمدهاى کشور در بخش هاى 
مختلف نشان مى دهد بسیارى از سرمایه ها به دلیل 
ضعف در ســاختار از بین مى رود لذا معتقدم مشکل 
کشور پول نیست، بلکه مشــکل ُعرضه و حکمرانى 

صحیح است.

حمله فرزند هاشمى به دولت 
محســن هاشــمى، فرزند مرحوم    برترینها |
هاشمى در یادداشتى از عملکرد دولت رئیسى انتقاد 
کرد. محسن هاشمى در نقد دولت رئیسى نوشت: در 
حالى که صحبت از تعدیــل اقتصادى در دولت هاى 
گذشته با حمله هاى تخریبى مواجه مى شد گرانى هاى 
بى رویه در 400 قلم کاال به اسم جراحى اقتصادى که 
فشار کمرشکنى را بر مردم به ویژه طبقات متوسط به 
پایین وارد مى کند، ناشى از اختیارات دولت است یا به 
دلیل چندین مورد از جمله تحریم هاى بین المللى و 

مشکالتى که دولت فقط بخشى از آن است؟

بى حجابى و زندگى 
غیرمسئوالنه

  دیده بان ایران| حجــت االســالم علیرضا 
پناهیان با اشــاره به مســئله حجاب در دانشگاه ها 
گفت: شــاید بعضى از خانم هایى که در دانشــگاه 
ها پوشــش کاملى ندارند، افرادى باشند که به امور 
دینى معتقد هســتند و قصد ندارند بــى دینى کنند 
ولى سبک زندگى غیر مسئوالنه باعث این پوشش 

شده است.

نظر کارگردان
 زن درباره زنان

  روزیاتو|  انسیه شاه حسینى، کارگردان سینماى 
ایران که چندى است عضو شــوراى کمیته اخالق 
حرفه اى سینما شده، ضمن اســتقبال از ممنوعیت 
جدیدى که براى استفاده ابزارى از زنان در تبلیغات 
وضع شــده، به روزنامه «کیهان» گفت: امروز دیگر 
در هیچ فیلم آمریکایى، انگلیســى و حتى ترکیه  اى 
ما نمى بینیم که ســیگار بکشــند. اما در سینماى ما 
حتى سیگار کشــیدن و خالکوبى زنان را هم نشان 

مى دهند.

مدیر برنامه ریزى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
از توزیع روزانه بیــش از 100 میلیون بنزین به صورت 

میانگین در کشور طى چهار ماه سال 1401 خبر داد.
افشــین مهدوى در این رابطــه اظهار کــرد: از یکم 
فروردین ماه ســال 1401 تا پایان تیرماه امسال به طور 
میانگین روزانه 100 میلیون و 900 هزار لیتر بنزین در 

کشور توزیع شده است.
طبق اعــالم وزارت نفت، وى افــزود: میانگین توزیع 
روزانه نفت گاز در کشور در بازه زمانى یکم فروردین تا 
31 تیرماه امسال روزانه 107 میلیون و 600 هزار لیتر 
بوده است. میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در سال 

1400، حدود 87 میلیون لیتر بود که این عدد حاکى از 
افزایش حدود 14 درصدى مصرف بنزین کشور در بازه 
زمانى ابتداى فروردین تا پایان تیرماه امسال در مقایسه 

با مدت مشابه پارسال (1400) در کشور است.
مدیریت و بهینه سازى مصرف انرژى در کشور از جمله 
اولویت هایى است که وزارت نفت و به تبع آن شرکت 
ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران در صدر 
برنامه هاى خود قرار داده است، اما کاهش فاصله بین 
تولید و مصرف کنونى و افزایــش خیره کننده مصرف 
بنزین در سبد سوخت خودروها زنگ هشدار واردات را 

به صدا درآورده است.

انســیه خزعلى، معاون امور زنان و خانواده گفت: شاید 
10 درصد از مواردى که نیروى انتظامى برخورد مى کند 
درباره مسئله پوشش است آن هم درباره بى حجابى و 
برهنگى است وگرنه اکثر برخورد هاى نیروى انتظامى 
با مسئله سرقت، زورگیرى مواد مخدر و... مواردى است 
که واقعًا ضامن امنیت ماست مربوط مى شود. وى ادامه 
داد: ممکن اســت ضابطین خطا هایى هم انجام دهند 
و طبق دستورى که به آنها داده شــده عمل نکنند، اما 
در مواردى که پیش آمد کســانى که خارج از ضابطه 
عمل کردند مؤاخذه شــدند و عذرخواهى شد از کسى 
که به گونه اى کرامت او پایمال شــد. باید توجه داشت 

که جایگاه پلیس امنیت ما باید حفظ شود، چون اقتدار 
آنها باعث مى شود خانم ها با امنیت تردد کرده و مردم 
حس آرامش کنند. خزعلى درباره خطا هایى که از طرف 
گشــت هاى امنیت اخالقى رخ مى دهد، تصریح کرد: 
بســیارى از این موارد بزرگنمایى اســت و خارج از آن 
چیزى که بوده مطرح مى شود و در شبکه هاى اجتماعى 
بد القا مى کنند. وى در پایان گفت: ما اصًال گشت ارشاد 
نداریم اینها پلیس امنیت اجتماعى اســت که به همه 
مسائلى که خالف قانون باشد یا جرم باشد مى پردازد و 
ممکن است از جمله آنها به برهنگى بپردازند که آن هم 

در قانون جرم است.

الدن ایرانمنش
فصل جدید سریال بى پایان و چرخه معیوب جمع آورى 
معتادان متجاهر از ســطح شهرهاى بزرگ دوباره آغاز 
شد. این بار هم قرعه به نام استانداران افتاد تا به کمک 
شهردارى، بهزیســتى، ناجا، سپاه و بســیج، معتادان 
متجاهر را تا پایان شهریور از سطح شهرها جمع کنند. 

بــراى چندمین بار اســت که اولتیماتــوم جمع آورى 
معتادان از سطح شهرها داده مى شود تا معتادان متجاهر 
با تأکید ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر بار دیگر در 

اردوگاه هاى اجبارى نگهدارى شوند.
توجیه احمد وحیدى، وزیر کشــور براى این دســتور 
تأکید آمیز این است که در شرایط کنونى وجود معتادان 
متجاهر یکى از چالش هاى مهم مدیریت شــهرى به 
شمار مى رود و اثرات نامطلوبى را بر روى چهره عمومى 
شهر مى گذارد: «باید با تمام ظرفیت هاى ملى و استانى 
مسئله حضور معتادان متجاهر در سطح شهر مدیریت 
شــود و در این خصوص اســتانداران باید ورود جدى 

داشته باشند.»
از سال 97 تا کنون که این اردوگاه هاى درمان اجبارى 
از دل نهادهاى خاص بیرون آمد و در شهرهاى کشور 
اســتقرار یافت تاکنون که هر بار بر اســاس دستورات 
مقام هاى بلندپایه کشــورى، این معتادان جمع آورى 
مى شــوند، میلیاردها تومان اعتبارات ملى و عمومى 
صرف شــده اما دریغ از اینکه نمره خوبى براى ترك 

معتادان و بازیابى آنها به زندگى داشته باشد. 
این قشر آسیب دیده هر بار جمع آورى و مدتى نگهدارى 
مى شــوند و بعد دوباره در حاشــیه ها و گوشــه هاى 
نادیدنى تر شهر سکنى مى گزینند و همانجا ته نشین 
مى شوند. تنها کارکردى که این محل هاى نگهدارى 
داشته، نبود معتادان متجاهر در سطح شهر و مخفى نگه 
داشتن آنها بوده است اما اثربخشى آن تقریبًا صفر یا در 
حد عددهایى کوچک بوده که چندان به چشم نمى آید. 
اینکه هر بار تالش هاى جمعى بــراى حذف معتادان 
از سطح شهرها در یک ســیکل باطل قرار مى گیرد و

 ذره اى مثمر ثمر نیست، عالمت سئوال بزرگى است که 
باید توجه بیشترى به آن شود، سیرى که همیشه ادامه 
داشته و در رابطه با بازیافتن زندگى معتادان نمره صفر 

گرفته است. 

هر چند جمع آورى معتادان متجاهر در ابتدا با یک ایده 
خوب براى تطهیر شدن چهره شهرها به شمار مى رفت 
اما این طرح ناپخته اکنون باعث شده که جمع آورى این 
قشر از جامعه در چرخه اى نامتوازن و بیهوده قرار گیرد 
و این ابهام را ایجاد کند که آیا امکانات شــهرها آنقدر 
هست که از پس تکمیل چرخه بازپرورى معتادان برآید؟ 
حسین مهاجر، کارشــناس حوزه آسیب هاى اجتماعى 
خیلى خوب این ابهامات را پاسخ مى دهد؛ اینکه اجراى 
طرح هاى ضربتى در حوزه اجتماعى و فرهنگى با توجه 
به تجربیات پیشین، فاقد کارآیى و خروجى مورد انتظار 
است: «اگر باور داریم که اعتیاد یک بیمارى جسمى و 
روانى نیازمند طرح هاى درمانى و بازپرورى است باید 
با طرح ها و برنامه هاى از پیش تدوین شده با آن مواجه 
شــد. تجربه طرح هاى ضربتى در گذشــته در مناطق 
مختلف آســیب زا جدا از آنکه آن مناطق را ساماندهى 
نکرد، موجب توســعه و گســترش حوزه فعالیت افراد 

سودجو و فرصت طلب شده است.»

به نظر این آسیب شــناس، باید پاتوق هاى مصرف و 
حضور معتادان را از این جهت به عنوان یک فرصت در 
نظر گرفت که جامعه هدف در دسترس هستند و نیازى 
به گشتن در گستره شهر نیست و اقدامات کار شده اى 
اعم از جلب اعتمــاد معتادان و ارائه خدمات مشــاوره 
و روان شناختى با روش هاى مشــخص در دستور کار 
قرار گیرد؛ میل و رغبت به ترك اعتیاد و بازگشــت به 
چرخه زندگى در بین افراد حاضر در پاتوق هاى معروف 

صورت بگیرد.
فحواى کالم این کارشــناس این است که طرح هاى 
ضربتى و تــرك اجبارى کارایى ندارد که اگر داشــت 
پاسخگوى مشکالت فعلى بود و تا این حد شاهد رشد 
آمار معتادان و کوچک شدن سن آنها نبودیم. بنابراین، 
جمع آورى معتادان ســاده ترین مرحله کاراســت، اما 
برنامه هاى بعدى آن اگر تدوین و الزم االجرا نشود هر 
ساله با تعداد زیادى از معتادان جمع آورى شده روبه رو 
هستیم که تمایلى به ترك اعتیاد ندارند و تنها در یک 

دوره چند ماهــه حضور و در کمپ هــاى ترك اعتیاد، 
آسیب هاى جدى ترى را هم به جامعه وارد مى کنند. 

به قولى دیگر تا زمانى که مافیاى مواد مخدر روزانه به 
واسطه پاتوق هاى معتادان درآمد چند ده میلیونى دارد 
نمى توان تنها با مخفى کردن معتادان به جایى رسید 
چرا که قطعًا به دنبال بازار جدید خواهد بود و نوجوانان، 
جوانان و مدارس ازجمله هدف هاى پرخطر و جدید این 
بازار به حســاب مى آیند. پس ما به جاى چرخه معیوب 
جمع آورى معتادان باید به دنبال یک سیاســت واحد، 

درست و تحقیق شده باشیم.
کافى است این بار دولت ســیزدهم رویکرد متفاوتى را 
دنبال کند و نــه تنها با صرف هزینــه بلکه با مدیریت 
هزینه ها اگر در راســتاى مقابله و پیشگیرى از اعتیاد 
گام بردارد نــه در کوتاه مــدت بلکــه، در بلند مدت 
نمره 20 مقابله بــا اعتیــاد را در کارنامه خــود باقى 

خواهد گذاشت.  

فصل جدید داستان سریالى جمع آورى معتادان 

چرخه اى با پایان باز 

آرمان کیانى
روزنامه «همدلى» در گزارشى با اشــاره به ارزیابى فعاالن تاریخ و فرهنگ، 
یکسال حضور ضرغامى در وزارت میراث فرهنگى را بررسى کرده است. این 
روزنامه نوشته: « گویى حضور عزت ا... ضرغامى در رأس رسانه ملى، او را قانع 
کرده است که باید هر طورى شده به دیدن بیشتر خودش کمک کند؛ حتى اگر 
این دیده شدن با انتقاد و طعنه و کنایه همراه باشد. هنوز چندى از نحوه برخورد 
بى احتیاطانه اش با یک اثر 4500ساله ایرانى نگذشته بود که تصاویر از نحوه 
نگهدارى جام زرین مشکین جنجال آفرید. اینها را بگذارید در کنار اظهارات 
عجیبش درباره مجسمه هرکول در کرمانشــاه و برخى اتفاقاتى که در حوزه 
تحت نظارتش روى مى دهد؛ مانند فجایعى مثل از شکل افتادن گنبد مسجد 

جامع عباسى در اصفهان یا نحوه برخورد با سرقت نقاشى تاریخى کمال الملک 
از کاخ گلستان.»

«همدلى» آنگاه یک به یک به توضیح این موارد پرداخته و درباره انتشار فیلمى 
از اظهارات وزیر میراث فرهنگى درباره مجسمه هرکول که چند روزى است 
خبرساز شده مى نویسد: « [این فیلم] غریبه بودن او با تاریخ این کشور را نشان 
مى داد. او در بازدید از کوه بیستون کرمانشاه و مشاهده تندیس هرکول مى گوید: 
"لشکر اسکندر اومده اینجا، دیده کرمانشاه همه پهلوانن، اینم براى اینکه کم 
نیاره یه مجسمه هرکول زده گفته آقا ما هم هستیم." اظهارنظر ضرغامى در 
حالى بود که آن مجســمه در دوران اشکانیان ساخته شده است. ضرغامى در 
ادامه نیز گفته: "اینو راهنماهاى ما باید بگن که عمراً این چیزا رو بلد نیستن." 

در واکنش به این سخنان، مهدى شادکام، پژوهشگر مطالعات ایرانشناختى و 
میراث فرهنگى نوشت: "بله بلد نیستند، چون این مجسمه براى دوره سلوکى-

اشکانى است و حدوداً 150سال بعد از حمله اسکندر ساخته شده است."»
پس ازهرکول کرمانشاه نوبت به ظرف نان اردبیل رسید که روزنامه «همدلى» 
در این باره هم سیاست ضرغامى را زیر سئوال برده است: «در تصاویرى که 
از بازدید او از جام زرین منتشرشــده، جام زرین سه هزارســاله درون ظرفى 
پالستیکى شبیه جاى نان قرار داده شده است.کاربرى در واکنش مى نویسد: 
" در شأن وزارت گردشــگرى و میراث فرهنگى نیست... از شرایط نگهدارى 
این آثار ملى ارزشمند تا هیات خود وزیر که انگارى همین االن کنار پایش مین 

منفجرشده باشد ... چرا این قدر بى اتیکت؟!"»

چرا اینقدر بى اتیکت؟!

بنا بر وعده دولت، از ماه آینده واردات خودرو به کشــور آغاز مى شود. 
جــداى از آیین نامه اى که هنوز تدوین نشــده، مشــخص نیســت 
خودروهاى کدام کشور قرار است وارد ایران شود. اما برخى زمزمه ها 
مى گوید ایران قرار اســت خودروهاى غیراســتاندارد هندى را وارد 

کشور کند.
جالل رشیدى کوچى، نماینده مجلس شوراى اسالمى در آخرین اظهار 
نظرش در صفحه شخصى خود در فضاى مجازى و برنامه تلویزیونى 
اعالم کرد: «خودروى رنو که در هند و برزیل تولید مى شــود ناایمن 
است که شما ( اشــاره به وزارت صمت) به عنوان خودروى اقتصادى 
مى خواهید وارد کنید. این خودرو اجازه تردد در بسیارى از کشورهاى 
دنیا را ندارد زیرا صفر ســتاره ایمنى دارد! یا باید سقف واردات خودرو 
حذف شود یا باالتر برود. با این ســقف واردات و رقم پیشنهادى این 
شکل واردات به درد خودروى اقتصادى براى قشر متوسط نمى خورد!»
زمزمه هاى ورود خودروهاى هندى به ایران از سال 95 قوت گرفت اما 
آن سال اوج شکوفایى واردات خودرو بود و احتیاج نبود از هند خودرویى 
وارد شود تا مثًال پاى فرانســه در میان بود و پژو گل سرسبد واردات 

خودرو قرار گرفته بود.
اما آوردن لفظ واردات خودروى هندى، پاى پلیس راهور را هم به میان 
کشید. رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى درباره واردات خودرو به کشور 

گفت: «صرفًا اســم خودروى خارجى که ایمنى ایجاد نمى کند اگرنه 
همین پراید و تیبا را داشتیم و دیگر نیازى به واردات نبود. من شنیده ام 
چندین خودرو در هند دپو شده و قصد دارند که آنها را بیاورند! ما به طور 

قطع مخالف هستیم.»
حاال همه این تفاسیرى که از واردات خودرو شرح دادیم را داشته باشید 
تا به اصل ماجرا برســیم. وزیر صمت اعالم کرده است خودروهاى 
وارداتى، شهریور امسال به ایران خواهند رسید! این موضوع در حالى 
اســت که هنوز از آیین نامه واردات خودرو خبرى نیست و در آخرین 
اظهارات درباره آیین نامه واردات خودرو اعالم شد، مجلس نیز از آیین 

نامه اطالعى ندارد و نمى داند به چه شکل نوشته شده است!
اما روح ا... عباسپور، سخنگوى کمیسیون صنایع و معادن مجلس از 
تدوین محرمانه آیین نامه واردات خودرو در دولت خبر داد در حالى که 
کســى از مفاد این آیین نامه خبر ندارد و  مشخص نیست قرار است به 
چه صورت ظرف کمتر از یک ماه آزادســازى واردات خودرو صورت 
بگیرد و اصًال از کدام کشورها قرار بر واردات داریم؟ هند و روسیه؟ یا 

کشورهاى اروپایى و آسیایى؟
همانطور که مى دانیم مشــتریان خودرو از طرفداران بازار کره و ژاپن 
هستند اما آیا با این رقم ها که اعالم شده و بعد تکذیب مى شوند از این 

بازارها مى شود واردات خودرو داشت؟

پروژه هاى ســاختمانى زیادى با 
هزینه هاى میلیاردى سال هاست 
در بهترین مناطــق جزیره کیش 
رها شده است. بســیارى از مردم 
در بعضى از این پروژه ها سهام دار 
هستند و پولشــان را سال هاست 
از دســت داده انــد و در دادگاه 
سرگردان هستند تا شاید بتوانند 

پول خود را پس بگیرند. 
یکى از دالیل شروع و نیمه کاره 
رها شــدن این پروژه ها دریافت 
وام هاى کالن است که پس از دریافت وام هاى چند ده میلیاردى، وام گیرنده پروژه را 
رها کرده و اصطالحًا مى گریزد، بعضى  مدت کوتاهى شروع به کار مى کنند و دوباره 
از کار دست مى کشند. پروژه هاى زیادى به پایان نرسیده و زیر آفتاب و هواى شرجى 
جزیره مصالح و سازه ها زنگ زده و پوسیده شده است که مى تواند خطر آفرین باشد. 
این پروژه هاى نیمه کاره و فساد هاى احتمالى در آن باعث نازیبایى و مخدوش شدن 

چهره این جزیره گردشگرى نیز شده است.

چهره ساختمان هاىایران از هند خودرو وارد مى کند؟
 میلیاردى ناتمام در کیش
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افزایش طرح هاى جمع آورى
 معتادان متجاهر در اصفهان 

میانگین سن بازنشستگان
 در اصفهان 52 سال است

کارآموزى 
در شرکت پاالیش نفت

هرسـاله در تابسـتان شـرکت پاالیش نفت اصفهان 
میزبان دانشجویان رشته هاى فنى و مهندسى مرتبط 
با فعالیت هاى شرکت است. در سال جارى نیز تعدادى 
از دانشـجویان دانشـگاه هاى مختلف کشـور  دوره 
کارآموزى خود را در شـرکت پاالیـش نفت اصفهان 

مى گذرانند.

حصارکشى 
مخازن ذخیره آب 

با هدف ارتقاى سطح امنیت و حفاظت از مخازن آب 
شرب، عملیات حصار کشى مخازن ذخیره آب شرب 
ورزنه در حال انجام اسـت. به گزارش روابط عمومى 
آبفـاى ورزنه، حـدود 170 متـر حصار کشـى اطراف 
مخازن با دیوار پیش ساخته بتنى با هزینه اى بالغ بر 3 
میلیارد و 300 میلیون ریال از بخش اعتبارات عمرانى 

تأمین اعتبار و اجراء گردید.

قدردانى از
 23 روابط عمومى برتر

در هفدهمین جشـنواره برترین هـاى روابط عمومى 
استان اصفهان از 23 روابط عمومى برگزیده دولتى و 
خصوصى قدردانى شـد. دبیر انجمن فرهنگى روابط 
عمومى هاى استان با اشاره به حضور 200 اثر از روابط 
عمومى ها گفت: محور داورى هاى جشنواره مبتنى بر 
شعار سال انجمن بین المللى روابط عمومى با موضوع 

«روابط عمومى به روابط عمومى نیاز دارد» بود. 

لزوم تسریع در اجراى قطار 
سریع السیر اصفهان - تهران

معاون دیپلماسـى اقتصـادى وزارت امـور خارجه بر 
تسریع در عملیات اجرایى قطار سریع السیر اصفهان 
- قم -تهران تاکیـد کرد. مهدى صفـرى در دیدار با 
استاندار اصفهان در محل وزارت امور خارجه استفاده 
از فاینانس خارجـى و هماهنگى میان دسـتگاه هاى 
اجرایى را راهکار تسریع در عملیاتى سازى طرح قطار 
سریع السـیر اصفهان – قم – تهران عنوان کرد. وى 
ضمن تاکید بر لزوم گسترش تعامالت خارجى استان 
اصفهان خواستار معرفى ظرفیت هاى دقیق این استان 
و کشـور هاى هدف همکارى به این وزارتخانه شـد. 
در ایـن دیدار، سـیدرضا مرتضوى اسـتاندار اصفهان 
نیز ضمن بیـان آخریـن وضعیـت اجراى ایـن طرح 
درخواست خود مبنى بر مساعدت معاونت دیپلماسى 
اقتصادى به منظـور تامین اعتبـار از طریق فاینانس 

خارجى را مطرح کرد.

بازدید 4000 گردشگر از 
کوشک باغ زرشک

 رئیس اداره گردشگرى سـازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشـى شـهردارى اصفهان از بازدید بیـش از چهار 
هـزار گردشـگر از کوشـک باغ زرشـک همزمـان با 
برگزارى دومین رویداد گردشـگرى نیمـرخ خبر داد. 
علیرضا مساح با اعالم این خبر گفت: به دنبال تجربه 
خوب بازدید شـاه نشـین پل خواجو در اولیـن رویداد 
گردشـگرى نیمرخ و اسـتقبال گسترده شـهروندان، 
دومین رویداد نیمرخ با محوریت بازدید از کوشک باغ 
زرشک به عنوان یکى دیگر از گنجینه هاى کمتر دیده 

شده اصفهان برنامه ریزى شد.  

بازگشایى کشتارگاه 
فرمانـدار اردسـتان از بازگشـایى موقـت کشـتارگاه 
مشترك دام اردستان و زواره با هماهنگى مقام قضائى 
در هفته آینده خبر داد. سید محمد هادى احمدى طبا  
تاکید کرد: شـهرداران، دامپزشـکى، شبکه بهداشت 
و اتحادیه قصابـان با هماهنگى مقـام قضائى بخش 
برنامه ریـزى کنند بـا امکانـات موجود و عـدم قطع 
رشد و پیشرفت هایى که در کارهاى عمرانى صورت 
مى گیرد هفتـه آینده کشـتار در کشـتارگاه با نظارت 

مستمر آغاز شود.

دریا قدرتى پور
جاده مرگ در اصفهان باز هم جــان گرفت، این حادثه 
حوالى ساعت 18 روز سه شنبه 4 مردادماه، اتفاق افتاد و 
شاخ به شاخ شدن یک دستگاه پراید با تریلى در محدوده 
مال احمد ثانى جاده اصفهان-نائین تراژدى غم انگیزى 

را رقم زد. 
ماجرا از این قرار بود که ایــن خودروى پراید که در حال 
حرکت در مسیر جاده نایین بود ناگهان از مسیر اصلى خود 
خارج شده و پس از برخورد با نیوجرسى در میانه راه وارد 
الین مخالف شده و با یک دستگاه تریلى برخورد مى کند.

در این حادثه سوارى پراید کامال به زیر تریلى مى رود و 
تمامى سرنشینان آن که یک خانواده شش نفره شامل 
زن و مرد حدوداً 40 ساله و فرزندان 2، 7، 12 و 15 ساله 
آنان بودند به خاطر جراحات وارده همگى جان خود را از 

دست مى دهند. 

اصفهان در رتبه چهارم متوفیان تصادفات 
این اولین بار نیست که در این جاده، تصادف خونینى رخ 
مى دهد. سال هاســت که جاده نایین به اصفهان جان 
مى گیرد. این محور، یادآور خاطرات تلخ و غم بار براى 
کسانى است که عزیزانشان را از دست داده اند و کماکان 

تبعات روانى و اجتماعى آن پابرجاست.
کتابچه آمار مربوط به دالیــل مرگ و میر در جاده هاى 
اصفهان را کــه ورق بزنیم، پر اســت از اعداد مربوط به 

مرگ هایى که عامل آن ها انسانى بوده است؛ عددهایى 
که اکنون اصفهان را در رتبه چهارم متوفیان تصادفات 
جاده اى بعد از استان هاى فارس، سیستان و بلوچستان و 

کرمان قرار داده است. 
جالب و البته غم انگیزتر اینکه تعــداد قربانیان حوادث 
جاده اى هر سال افزایش مى یابد و این موضوع در آمارها 
به خوبى مشخص است. در سال 99، 234 هزار و 389 نفر 
مصدوم و 9 هزار و 291 نفر فوت شده اند که همین رقم 
در سال 1400 با 14/7 درصد افزایش با 269 هزار و 785 
نفر مصدوم و 10 هزار و 653 نفر متوفى در حوزه درون 

شهرى و برون شهرى همراه بوده است.
افزایش تصادفات و حوادث جاده اى اصفهان، مثل یک 
تلنگر است که به هم ریختگى مثلثى را نشان مى دهد 
که اضالعش راننده، خودرو و جاده اســت؛ سه ضلعى 
که اســتاندارد نبودن جاده ها و خودروها را با چاشنى بى 
احتیاطى انسانى سال هاســت پا برجا نگه داشته است. 
شاهد این مدعا هم حادثه اى بود که منجر به کشته شدن 
6 نفر از یک خانواده و داغدار شــدن بازماندگان آنها در 

غروب سه شنبه شد. 

انسان ها در رأس مثلث حوادث جاده اى
هم اکنون 67 نقطه پر تصادف مصوب کشــورى و 51 
نقطه داراى تصادف در اســتان اصفهان وجود دارد که 
مجموعاً 118 نقطه پر تصادف و داراى تصادف شناسایى 

شده اى هستند که 90 درصد این نقاط آشکارسازى و 70 
درصد حادثه خیزى آنها رفع شده است. اما با تمام اینها 
هنوز هم جاده ها جان مى گیرند و انسان ها هم در راس 

حوادث جاده اى هستند. 
آمارها را رئیس پلیس راه اســتان اصفهــان در ابتداى 
تیرماه امســال به روز کرده و گفته، واژگونى و برخورد 
تک وسیله اى به عنوان بیشترین نوع تصادفات شناخته 
مى شود و به ترتیب سهم 33 درصدى و 26 درصدى را در 

این استان به خود اختصاص داده است. 
حرف بازهم حرف سرهنگ اصغر زارع است  که سه ماه 
پیش، هشدارى داد که ظاهراً به حادثه جاده نایین و مرگ 
6 نفر از یک خانواده هم قابل ربط دادن است:« با توجه 
به اینکه فرهنگ ســازى الزم درخصوص رانندگى بین 
خطوط و استفاده از چراغ راهنما هنگام تغییر خط  هاى 
عبورى و اصالح مسیر انجام شــده است، اما همچنان 
برخى از رانندگان هنگام رانندگى در جاده ها نه تنها بین 
خطوط رانندگى نمى کنند؛ بلکه، اقدام به تغییر مسیرهاى 
ناگهانى بدون اســتفاده از چراغ راهنمــا مى کنند.این 
موضوع، منجر به بروز تصادف و جان باختن هموطنان 
مى شود، براساس تحلیل انجام شده بر کاربران ترافیک 
طى فروردین ماه سال جارى، علت 15 درصد از تصادفات 
تغییر مسیر ناگهانى است و سومین رتبه علت تصادفات 
در فروردین ماه سال جارى اســتان اصفهان را به خود 

اختصاص داده است.»

سالى 15 هزار و 500 جانباخته
روزى 43 کشته، سالى بیش از 15 هزار و 500 جانباخته، 
رقمى درشت و هولناك در نتیجه حوادث رانندگى  است 
و وقتى وحشتناك تر مى شود که تعداد مجروحان را نیز 
به آن اضافه کنیم؛ مرگ و میرهایى که خستگى و خواب 
آلودگى با 39 درصد بیشترین علت آن است و در رتبه هاى 
بعدى عدم رعایت حق تقدم اغلــب در راه هاى فرعى و 
روستایى، عدم توانایى در کنترل وسیله نقلیه بیشتر ناشى 
از سرعت غیر مجاز، تجاوز و انحراف به چپ، تغییر مسیر 

ناگهان و نقص فنى و سایر دالیل قرار مى گیرند.
همیــن عوامل باعث شــده که در ســال هــاى اخیر 
حوادث جاده اى بعــد از بیمارى هــاى قلبى و غروقى 
و ســرطان، قرص و محکم، رتبه ســوم مرگ و میرها 
را به خــود اختصاص دهــد اما آنچه کــه اهمیت دارد 
براى ســرطان و بیمارى هاى قلبى همه روزه تبلیغات 
مى شــود اما براى ایمن ســازى جاده هــا و باال بردن 
اســتانداردها طرح ها همواره خاك مى خورد و چیزى 
در چنته کسى وجود ندارد. به همین خاطر است که تنها 
چیزى که از این جاده ها و انســان هاى بى احتیاط سوار 
بر خودروهــاى بى کیفیت، عایدمان مى شــود مرگ و

 معلولیت است. 

ادامه ماجراى جاده ها و تصادفات و فاجعه ها

تراژدى در غروب سه شنبه

مدیر صندوق بازنشستگى کشورى استان اصفهان گفت: 
107 هزار و 941 بازنشسته حقوق بگیر تحت پوشش این 
صندوق قرار دارند در حالى که میانگین سن بازنشستگى 
در این استان 52 سال است.علیرضا غفراللهى افزود: این 
صندوق در 15 ماه گذشــته پنج هزار و 876 فقره وام به 
بازنشستگان زیر پوشش این استان پرداخت کرد که بیشتر 
آنها وام ضرورى بود.وى افــزود : در این بازه زمانى چهار 
هزار و 583 فقره وام ضرورى به بازنشســتگان و وظیفه 
بگیران استان و یکهزار و 293 فقره وام ازدواج به فرزندان 
بازنشستگان استان پرداخت شــده است. مدیر صندوق 
بازنشستگى کشورى استان اصفهان اظهار داشت: حقوق 

بگیران این صندوق به تفکیک تا پایان خردادماه شامل 83 
درصد بازنشسته، 13 درصد بازنشسته متوفى، سه درصد 
شاغل متوفى و یک درصد از کار افتاده هستند.وى با اشاره 
به توزیع دستگاهى حقوق بگیران صندوق بازنشستگى 
کشورى در استان اصفهان اضافه کرد:آموزش و پرورش 
با 66.1 درصد، بهداشــت و درمان با 13.58 درصد، جهاد 
کشاورزى با 3.56 درصد، راه و شهرسازى با 3.13 درصد 
بیشترین بازنشستگان این صندوق را تشکیل مى دهند 
و وزارت کشــور، علوم تحقیقات و فناورى، ارتباطات و 
فناورى اطالعات، اقتصاد و دارایى و ســایر در رده هاى 

بعدى قرار دارند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخــدر فرماندهى انتظامى 
اصفهان از اجراى طرح هاى جمع آورى معتادان متجاهر 
استان خبر دادو گفت: اجراى این طرح ها در سالجارى 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 13 درصد افزایش 
یافته است.ســرهنگ احمــد نیکبخت گفــت: اجراى 
طرح هاى پاکسازى نقاط آلوده و مبارزه با خرده فروشان 
و قاچاقچیان مواد مخدر پس از بررسى و تجزیه و تحلیل 
هاى صورت گرفته توسط کارشناسان در محالت آلوده 

شهرستان ها اجرا مى شود.
سرهنگ نیکبخت اظهار داشــت:  از ابتداى سالجارى 
تاکنون طرح مقابله اى و پاکســازى بصورت روزانه در 

سطح  استان و شهرستان ها اجرا شد که در مقایسه با سال 
گذشــته به  افزایش 70 درصد دستگیرى ها منجر شده 
است.وى  همچنین به دستگیرى 326 معتاد متجاهر و 
خرده فروش مواد مخدر در طرح 3 روزه اخیر پاکسازى 
نقاط آلوده خبر داد و گفت: این طرح ضربتى در سراسر 

شهرستان هاى استان اصفهان اجرا شد.
وى تصریح کرد: در بازرسى از محل هاى مصرف مواد 
مخدر 74 کیلو و 94 گرم مواد مخدر به همراه 236 عدد 
قرص و شربت متادون، یک قبضه اسلحه و آالت و ادوات 
مصرف و توزین و بســته بندى مواد مخدر کشف و 94 

دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز توقیف شد.

وقتى خیابان تبدیل به دریاچه مى شود

خانه تکانى شهر به سبک جدید

 بافت هاى فرسوده و کوچه هاى خاکى بادرود 
نو نوار مى شود

 نصف جهــان    حفظ و نگهدارى از فضاى ســبز در 
دوران دشــوار کم آبى به یکى از چالش هاى بزرگ 
مدیریت شهرى تبدیل شده است. اما غصه نبود آب 
وقتى غم انگیزتر مى شود که در برخى آبیارى هاى 
فضاى سبز شاهد هدررفت آب به شکل غیر موجهى

 باشیم
شاهد این مدعا خیابان میرزاى شیرازى و خیابان هاى 
منتهى به مادى هاى اطراف آن اســت که هر بار با 
آبیارى فضاى سبز این منطقه، بخش زیادى از خیابان 
هم دچار آب گرفتگى مى شود و این موضوع منجر به 
هدررفت آب شده و در این مواقع خودروهاى عبورى 
مجبور مى شوند در دریاچه اى از آب حرکت مى کنند.

این موضوع هر بار براى یکى از خیابان هاى اصفهان 
اتفاق مى افتد و عمًال شاهد این هستیم که شهردارى 
و یا پیمانکارانى که براى آبیارى فضاى سبز انتخاب 
مى شوند به لبریز شدن باغچه ها از آب توجه چندانى 
نکرده و همین عاملى مى شــود که با آبیارى فضاى 
ســبز شــاهد ســرریز آب به خیابان هاى اطراف و 

دریاچه اى از آب در این نقاط باشیم. 
اکنون در زمانى هستیم که اصفهان تشنه آب است و 
با خشکسالى دست و پنجه نرم مى کند؛ بنابراین، در 
این زمینه نیازمند ایجاد یک استراتژى مناسب براى 
آّبیارى فضاى سبز و تغییر شیوه آبیارى در اصفهان 

هستیم.

 نصف جهان     دســتگاه هاى برگ جمع کن دمنده 
مکنده، دستگاه هاى بسیار مناسبى براى جمع آورى 
خس و خاشاك هاى معابر هســتند. این دستگاه ها 
مى توانند به شکل نو و ســبک جدیدى پیاده روها و 

معابر را پاکسازى کنند.
اما مساله اینجاست که این دســتگاه ها کمتر مورد 
اســتفاده قرار مى گیرند و نوبت هاى استفاده از آنها 
بسیار اندك اســت. این موضوع به هر علتى توجیه 

مناسبى براى استفاده نکردن از آنها نیست. 
به این خاطر که شهردارى مى تواند با استفاده بیشتر از 
این دستگاه ها به سالمت شهروندان هم کمک کند. 
این در حالى است که این دســتگاه هاى مکنده به 
شکلى معابر را تمییز و پاکیزه مى کنند که هیچگونه 
خس و خاشــاکى باقى نمى ماند و چهره معابر شهر 
زیباتر مى شود و هر بار شــاهد خانه تکانى معابر به 

شکلى نو خواهیم بود.

 نصــف جهــان    نصف جهان: شــهردار بــادرود از 
تخصیص 55 میلیارد ریال اعتبار براى آسفالت معابر 

و خیابان هاى این شهر خبر داد. 
على رجبى با بیان اینکه این میــزان اعتبار از محل 
درآمدهاى شهردارى براى اجراى عملیات آسفالت 
معابر اصلى و فرعى شهر بادرود اختصاص یافته است، 
افزود: با توجه به وضعیت نابسامان و تخریبى معابر و 

کوچه هاى شهر، شعار سال مدیریت شهرى بادرود« 
نهضت آسفالت معابر» نامگذارى شده است.

وى ادامه داد: هم اکنون ما در حال نو نوار و آسفالت 
کردن 40 هــزار مترمربع از معابر و گذرهاى شــهر 
بادرود هستیم و اولویت ما، تسطیح معابر و آسفالت 
کردن بافت هاى فرسوده و کوچه هاى خاکى بدون 

آسفالت است.

بن بست مسیرهاى دوچرخه
مریم محسنى

روزگارى اصفهان به شــهر دوچرخــه ها معروف 
بود اما اکنون با وجود خودروهاى بى شــمار در این 
شــهر دیگر رنگى از این نام بــراى اصفهان باقى 
نمانده اســت. این در حالى اســت که مسیرهاى 
ایجاد شــده بــراى عبــور دوچرخــه در اصفهان 
چندان استاندارد نیســت و گاهى این مسیرها این 
امکان را ایجاد مى کند کــه تصادفات ناگوارى هم 

صورت گیرد.
ایده ساخت مسیرهاى دوچرخه در ابتدا به این خاطر 
بود که دوچرخه ســواران با فراغ بال و بدون اینکه 
خطرى آنها را تهدید کند در این مسیرها تردد کنند 
اما متاسفانه نبود هندسه مناسب در ایجاد مسیرهاى 

دوچرخه باعث شده که پایان این مسیرها گاهى به 
خیابان هایى منتهى شود که تردد خودروها در آن ها 

با سرعت زیاد صورت مى گیرد.
در اغلب این مسیرها همچنین شاهد این هستیم که 
پایان مسیرهاى دوچرخه به خیابان هاى فرعى راه 
ندارد و دوچرخه سوار مجبور مى شود بخشى از مسیر 
خود را در البه الى ماشین ها و خودروهاى در حال 

حرکت پیدا کند. 
در کنار این موضوع باید این مســاله را هم مدنظر 
داشته باشیم که به واسطه اینکه در اکثر مسیرهاى 
دوچرخه چــراغ راهنمایى رانندگى وجــود ندارد و 
همچنین قوانینــى براى دوچرخه ســواران تعبیه 

نشده است.

نگاه روز

شکل گیرى «اداره سرمایه گذارى و اشتغال»
 در فرماندارى فالورجان  

 «سراى نوآورى مد و پوشاك» شاهین شهر 
چشم انتظار دریافت مجوزهاى فعالیت  

 نصف جهان   فرماندار فالورجان از اضافه شدن اداره 
سرمایه گذارى و اشــتغال در فرماندارى فالورجان  
خبر داد. مهــدى معینى افزود: ایــن اداره با هدف 
حمایت از اشتغال و تحقق شعار سال تشکیل شده 

است.
وى با اشــاره به نقش فعال بانوان در عرصه هاى 

علمــى و اقتصادى، بیان کرد: عــالوه بر برگزارى 
جلســات منظم با بانوان، اقدام به تشــکیل پایگاه 
بانوان شهرســتان هم کرده ایم تا شاهد مشارکت 
هر چه بیشنر زنان در عرصه هاى مختلف سیاسى، 
اجتماعى، اقتصادى و مدیریتى باشیم و شرایط براى 

حضور زنان در خانواده و جامعه مهیا تر شود. 

 نصف جهان  رییس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
شاهین شــهر با اشــاره به امکانات این شهرستان 
براى تاسیس «سراى نوآورى مد و پوشاك» گفت: 
شاهین شهر در استان اصفهان شهرى مد گرا است 
و مرکز خرید مردم دیگر شــهرها و شهرستان هاى 

استان محسوب مى شود. 
مجتبى جعفرى افــزود: نامه نگارى هاى اولیه تنها 
اقدامى بوده که در دوسال گذشته براى تاسیس سراى 
نوآورى انجام شده و دو سوله نیز امسال براى تاسیس 
سراى نوآورى مد و پوشاك خریدارى شد و در حال 

حاضر در تالش  جهت دریافت مجوزهاى الزم براى 
فعالیت این مجموعه هستیم.

 وى دلیل خرید این سوله ها را، محصور بودن دانشگاه 
آزاد شــاهین  شهر تنها در یک ســاختمان و کمبود 
فضاى فیزیکى عنوان کرد و اظهار داشت: نبود فضاى 
الزم، یکى از علت هاى اصلى خرید این دو مکان بود 
تا بخشى از این مکان را به آزمایشگاه و بخش دیگر 
را براى تاسیس ســراى نوآورى مورد بهره بردارى 
قرار دهیم که در همین زمینه نیز تاکنون بیش از 20 

میلیارد ریال هزینه کرده ایم.

سهیل سنایى
«مانســون» از امشــب اصفهان را تحت تاثیر قــرار مى دهد. به همیــن جهت تمام 
مرخصى هاى مدیران و کارکنان حوزه مدیریت بحران فرماندارى ها و دستگاه هاى دولتى 
استان اصفهان از چهارشنبه (دیروز) تا یکشنبه هفته آینده لغو شده تا بتوان با اقدام به موقع 
از بروز خسارت و تلفات ســیالب ها جلوگیرى کرد، همچنین این دستگاه ها به صورت 

شبانه روزى باید براى اجراى مصوبات اقدامات الزم را انجام دهند.
در حالى که استان هاى جنوبى کشور دو سه روز است درگیر سیل هاى تابستانه ناشى از 
فعالیت این سامانه قدرتمند تابستانه  شده اند، هواشناسى اصفهان از آب گرفتگى معابر 
عمومى، جارى  شدن رواناب ها و سیالبى شدن مسیل ها و اختالل تردد در مناطق پربارش 

استان طى امشب تا شنبه خبر داده است.
به استناد گزارش هواشناسى، از اواخر وقت امروز با نزدیک شدن سامانه بارشى در بیشتر 
مناطق استان به ویژه در نیمه جنوبى به تدریج شاهد افزایش ابر، وزش باد نسبتًا شدید تا 
شدید و بارش هاى رگبارى و رعدوبرق و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ خواهیم 

بود.
آنطور که مسئوالن استان اصفهان هشدار داده اند، شــدت فعالیت سامانه مانسون در 
اصفهان هم کم از مناطق جنوبى ندارد و این موضوعى اســت که مورد تایید مرکز ملى 
پیش بینى و مدیریت بحران کشور نیز قرار گرفته است. در بین استان هایى که این مرکز 
نام آنها را در فهرست درگیر شدن با بارش هاى سیل آسا قرار داده است، نام بخش هایى 
از استان اصفهان هم به چشم مى خورد تا بر اهمیت این پدیده تابستانه تاکید شده باشد.

بعد از وقوع سیل پرتلفات در استهبان و باال گرفتن انتقادات از مسئوالن هواشناسى که 
نتوانستند زمان وقوع این حادثه را به درستى پیش بینى کنند، تقریباً تمام دست اندرکاران 
حوزه امداد و نجات در کنار کارشناســان هواشناسى اســتان اصفهان درباره آخر هفته 
سیالبى استان اصفهان اطالع رسانى کردند. این اطالع رسانى ها در کنار آماده باش 250 
تیم امدادى براى کمک به مصدومان احتمالى، پدیده مانسون را به نقل محافل خبرى 
اصفهان تبدیل کرده است. بسیارى این سئوال را مطرح مى کنند که آیا وضعیت در استان 
اصفهان هم به همان بدى وضعیت در کرمان و فارس و سیستان و بلوچستان خواهد بود؟

هیچ کدام از مقامات اصفهان تا کنون به این ســئوال پاسخ روشــنى نداده اند اما شاید 
اظهارات منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان تا حدودى 
گره از این معما باز کند: « ســیل هاى بهارى و تابســتانى بدون اطــالع و ظرف چند 
دقیقه مى تواند خســارت زیان بارى را بر اماکن و معابر ایجاد کند. در ســال 96 در یکى 
از شهرستان هاى کاشان ســیلى به وجود آمد که خسارت هاى فراوانى به همراه داشت، 
همچنین وقوع سیل در یکى از روستاهاى شهرستان شهرضا در سال گذشته خسارت هاى 

زیادى را پدید آورد.»
بیشترین هشــدارها درباره وقوع ســیل به ســاکنان مناطق جنوبى اســتان به ویژه 
شهرستان هاى سمیرم، شــهرضا، دهاقان و جرقویه داده شده اســت. گفته شده بر اثر 
بارندگى هاى امشب تا شنبه، رودخانه شــور در دهاقان و سد خمیران در تیران و کرون 
طغیان خواهد کرد و از این جهت دســتورالعمل یک هفته اى به تمام سازمان ها و مراکز 

مربوطه ابالغ شده تا اقدامات الزم در جهت رفع خسارت ها انجام گیرد.
از سوى دیگر به تمام دستگاه هاى اجرایى ابالغ شده که باید آماده مقابله با بحران سیالب 
باشند. مراکز هالل احمر، شرکت توزیع برق، اداره گاز،  اداره راه دارى و حمل و نقل جاده اى 
و شرکت آب منطقه اى از جمله این دستگاه ها هستند. تمامى امکانات سازمان آتش نشانى 
شهردارى اصفهان هم به حالت آماده باش کامل درآمده تا در صورت بروز هر گونه بحرانى 
در شهر اصفهان وارد عمل شود. سخنگوى صنعت برق استان هم از آماده باش اکیپ هاى 
تعمیرات برق در اصفهان خبر داده و از مردم خواســته اگر در اثر سیالب سیم هاى فشار 

ضعیف به زمین نزدیک شد مراقب باشند به آن برخورد نکنند.
از جانب دیگر تمامى مناطق گردشگرى به ویژه در محور غرب و جنوب استان در روزهاى 
پایانى هفته تعطیل و کلیه مسیرهاى منتهى به مراکز گردشگرى در آخر هفته مسدود و 

توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل هاى اصفهان ممنوع اعالم شده است.
همه این تمهیدات از ابتداى هفتــه تا دیروز در حالى برنامه ریزى شــده که حاال همه 
مسئوالن و مردم استان اصفهان در انتظار قدرت نمایى مانسون در اصفهان به سر مى 
برند. آیا اقدامات انجام شده مى تواند از بار خسارات احتمالى سیالب هایى که پیش بینى 

شده شدید خواهد بود بکاهد؟ 

آماده باش کامل در استان اصفهان



0404تکنولوژىتکنولوژى 4374پنج شنبه  6 مرداد  ماه   1401 سال نوزدهم

امروزه گوشى هاى هوشمند به یک وســیله اعتیادآور تبدیل شده 
اســت و اکثر مردم به این تکنولوژى جذاب اعتیــاد پیدا کرده اند 
و بدون هیچ اطالعى از زمان ســاعت ها از وقت خود را با گوشى 
بازى کردن از دســت مى دهنــد، زمان یکى از با ارزشــمندترین 
سرمایه هاى یک انسان است که هدررفتن آن به هیچ عنوان جبران 

نمى شود، براى مدیریت زمان باید یک برنامه ریزى مناسب داشت 
و سعى کرد زمان کم ترى را صرف بازى با گوشى کرد، در این مقاله 
قصد داریم به شما کمک کنیم تا با نصب اپلیکیشن هاى کاربردى 
از گوشى کم تر استفاده کنید و از وقت خود در روز بهتر استفاده کنید 
و از آن لذت ببرید با ما همراه باشــید تا با بهترین اپلیکیشن براى 

استفاده کمتر از گوشى آشنا شویم.
  یکى از پرتکرارترین سؤاالت کاربران این است که چرا باید کم تر 
از گوشى استفاده کنیم؟ به جواب این ســؤال در آغاز مقاله کمى 
اشاره کردیم، زمان یک سرمایه جبران ناپذیر است که هدردادن آن 
عوارض زیادى بر روى زندگى انسان دارد و ما باید تمام تالشمان 

را بکنیم تا از وقتمان بیشترین بهره را ببریم.
به این دالیل باید از موبایل کم تر استفاده کنیم تا بتوانیم  از زندگى 
در لحظه لذت ببریم، تمرکز بهترى بر روى کارها داشــته باشیم، 
زندگى و مسائل کارى را جدا کنیم و از استرس جامعه دور باشیم، 
استفاده از موبایل ما را از خانواده و اطرافیانمان دور مى کند و بدون 

اینکه متوجه شویم ساعت ها مشغول استفاده از آن هستیم.
اپلیکیشن براى استفاده کمتر از گوشى به شما کمک مى کند تا با 
برنامه ریزى از تلفن همراهتان اســتفاده کنید، اپلیکیشن ها بسیار 
طراحى شده است، در این بخش ما شــما رو با بهترین آن ها آشنا 

خواهیم کرد.

یک ســاعت مکانیکى ضد آب با ضخامت بســیار کم در دسترس 
کاربران قرار گرفته است.

شرکت سوئیسى ریچارد میل از نازك ترین ساعت مکانیکى جهان 
 RM با ضخامت بسیار کم رونمایى کرده است. این ساعت، فرارى

UP-01 نام دارد.

کمپانى ریچارد میل با همکارى فرارى، نازك ترین ســاعت مچى 
مکانیکى جهان را ساخت. این ساعت ضخامتى 1.75 میلى مترى دارد 
و با تعداد محدود 150 عدد به فروش مى رسد. همچنین این ساعت با 

قیمت حدود 2 میلیون دالر در دسترس کاربران قرار مى گیرد.
صفحه و پایه و دسته هاى ســاعت فرارى RM UP-01 از نوعى 
آلیاژ متشکل از 90 درصد فلز تیتانیوم، 6 درصد آلومینیوم و 4 درصد 
وانادیم ساخته شــده اند. این آلیاژ در مقایســه با تیتانیوم خالص، 
مقاومت بیشترى دارد. این ساعت در فشــار باال و عمق 10 مترى 
آب مقاومت باالیى دارد. خاص بودن ساعت RM UP-01 و تعداد 
تولید کم آن موجب  افزایش قیمت به یک میلیون و 888 هزار دالر 

شده است.

شرکت سامسونگ در سه ماهه اول امســال همچنان برترین تولید 
کننده گوشى هاى هوشمند باقى مانده است.

آخرین گزارش هاى شرکت بین المللى داده ها (IDC)، نشان مى دهد 
که سامسونگ در سه ماهه اول سال 2022 همچنان برترین فروشنده 
گوشى هاى هوشمند بوده و 73.6 میلیون گوشى را در این بازه زمانى 
تحویل داده است. البته این شــرکت کاهش 1.2 درصدى نسبت به 
سال گذشته را به ثبت رسانده، اما همچنان با داشتن 23.4 از سهم بازار 

جهانى، صدرنشین جدول برترین تولیدکنندگان گوشى دنیا است.
شــرکت اپل نیز از ماه ژانویه تا مارس 56.5 میلیون دستگاه آیفون 
فروخته که باعث به دســت آوردن ســهم بازار 18 درصدى از بازار 
گوشى هاى هوشمند شده اســت. برخالف سامسونگ، اپل توانسته 
نسب به سال قبل 2.2 درصد افزایش فروش داشته باشد تا این شرکت 
تنها شرکتى باشد که در سه ماهه اول ســال در بحث فروش، رشد 
داشته باشد. شیائومى نیز توانسته با فروش 39.9 میلیون گوشى در سه 
ماهه اول، در جایگاه سوم برترین تولیدکنندگان گوشى قرار بگیرد. 
این شرکت نیز در این بازه زمانى 3 ماهه 12.7 درصد از سهم بازار را 

در اختیار داشته است.

 واتس اپ چند ماه پیش، قابلیت رى اکشن یا واکنش فورى به پیامها با 
استفاده از شش ایموجى را عرضه کرد و اکنون امکان استفاده از همه 

ایموجى ها براى واکنش فورى به پیام ها را فراهم کرده است.
 مارك زاکربرگ، مدیرعامل شرکت ِمتا – شرکت مادر واتس اپ- در 
فیس بوك اعالم کرد ما امکان استفاده از همه ایموجى ها به عنوان 

واکنش فورى به پیامها در واتس اپ را فراهم کردیم.

رى اکشــن هاى ایموجى، راه مناســبى براى مختصر نگه داشتن
 پیام ها و واکنش فورى به پیام فرستنده و ابراز نظر خود به عنوان مثال 
به بامزه بودن پیام او است. براى استفاده از ایموجى هاى دیگر، کاربران 
باید انگشت خود را روى پیام مدتى نگه دارند و دکمه + را بزنند. سپس 
ایموجى که مى خواهند به عنوان رى اکشن پایین یک پیام بگذارند 
را انتخاب کنند  با این به روزرســانى، واتس اپ از نظر رى اکشن هاى 
ایموجى هم ردیف مســنجر قرار مى گیرد و دقیقا به همان شکل در 
موبایل کار مى کند. تلگرام اخیرا رى اکشن هاى ایموجى و متحرك 
بیشترى را اضافه کرده است اما باید مشترك سرویس پولى این پیام 

رسان شوید که حدود پنج دالر در ماه هزینه دارد.

توییتر در جدیدترین به روزرسانى خود، قابلیت خروج از مکالمات 
توییتر (Unmention) را براى همه کاربران فراهم کرد.

 اکنون همه کاربران توییتر مى توانند از منشــن شــدن خود در 
گفتگوهاى این شبکه اجتماعى جلوگیرى کنند.

توییتر قابلیت حذف منشــن یا Unmention را به عنوان توانایى 
خروج از گفت وگوهاى ناخواســته در این پلتفرم، توصیف کرده 
است. هنگامى که کاربران از این قابلیت استفاده مى کنند، دیگر در 
توییت هاى آینده نام آنها منشن نمى شود و دیگران قادر نخواهند 
بود در رشته توییت مذکور، به آنها پاسخ دهند. این قابلیت مانع از 
آن نمى شود که دیگران وارد گفت وگو شوند اما حداقل پاسخ ها و 

اعالن هاى شخص را مصون نگه مى دارد.

این قابلیت به مدت بیش از یک ســال تحت آزمایش بود. توییتر 
نخستین بار تابستان گذشته این ایده را مطرح و اعالم کرد هدف 
آن، جلوگیرى از توجه ناخواسته اى است که اغلب به آزار و اذیت 
منتهى مى شود. آزمایش این قابلیت در آوریل آغاز شد اما به گروه 

کوچکى از کاربران در وب محدود بود. 

کاربران اینســتاگرام به تازگى براى پست ویدئوهاى خود به مشکل 
خورده اند در ادامه این مطلب نحوه رهایى از این دردســر را توضیح 
خواهیم داد. ممکن است هنگام پست یک ویدئو به همراه موزیکى 

 post removed in »:خاص در اینســتاگرام با این ارور مواجه شوید
your region» این در زمانى رخ مى دهد که این شبکه اجتماعى به 

علت قرار داشتن در منطقه مکانى خاص اجازه پست آن ویدئو را به شما 
ندهد.در ادامه لیست کشورهایى که ویدئو براى کاربران آن ها نمایش 
داده نمى شود را نشان خواهد داد.اینستاگرام در انتهاى اسامى کشورها 
دو پیشنهاد ارائه داده است که اولى به رنگ قرمز ب و دومى به رنگ 
آبى اســت.با زدن روى دکمه آبى رنگ «appeal» در صفحه جدید 
 Electronic signature را تیک بزنید و در قسمت I agree قسمت
نام صاحب اثر را بنویســید براى مثال روى ویدئوى شما موزیکى از 
احســان خواجه امیرى  وجود دارد نام این شخص را در این قسمت 
بنویسید و گزینه آبى رنگ در انتهاى صفحه با نام« appeal» را بزنید. 
دراینصورت در خواست شما براى اینستاگرام ارسال شده و به زودى 

ویدئوى شما دوباره ذخیره مى شود. 

بهترین اپلیکیشن براى استفاده کمتر از گوشى

:QualityTime
این برنامه جذاب براى گوشى هاى اندروید طراحى شده 
است و یکى از بهترین اپلیکیشــن هاى مدیریت زمان 
استفاده از گوشى اســت، این برنامه مقدار زمان استفاده 

شما از تمام برنامه هاى گوشى را نشان مى دهد.
این برنامه یک قابلیت بسیار جذابى دارد که به شما اجازه 
مى دهد براى هر اپلیکیشنى زمان استفاده مشخصى را در 
نظر بگیرید براى یک روز یا هفته و هر زمان شما بیشتر از 
این حد از برنامه استفاده کنید به شما هشدار مى دهد و از 

هدردادن وقت شما جلوگیرى مى کند.
شما با اســتفاده از QualityTime مى توانید مدت زمان 
مکالمات خود را  مدیریت کنید و بیشتر از تایم مشخص با 
تلفن صحبت نکنید، این برنامه در مدیریت درست زمان 

به شما کمک زیادى مى کند.

:Usage Time
Usage Time یکى دیگر از برنامه هاى مدیریت 

زمان براى گوشى اســت، این اپلیکیشن براى 
استفاده کم تر از گوشى بســیار مناسب است، با 
نصب و به کارگیرى این برنامه شــما مى توانید 
متوجه شوید از چه برنامه هاى گوشى بیشترین 

استفاده را دارید.
یکى از قابلیت هاى جذاب این اپلیکیشــن این 
اســت که شــما مى توانید برنامه هــاى خود را 
دسته بندى کنید و بدانید بیشتر وقت شما صرف 
چه نوع اپلیکیشن هاى مى شود مثال: چند ساعت 
بازى مى کنید و چقدر زمــان صرف گردش تو 

شبکه هاى اجتماعى مى کنید.
این اپلیکیشن تغییرات زمان بندى شما رو در طول 
هفته بررسى مى کند و مى توانید متوجه پیشرفت 
خود بشوید و میانگین زمان استفاده از گوشى تان 

را در ماه ها و هفته ها به شما اعالم مى کند.

:Screen Time
این برنامه مخصوص گوشى هاى اپل است و تنها 
سیستم عاملى که از این اپلیکیشن یا ابزار پشتیبانى 
مى کند Ios اســت، براى باز کردن این برنامه وارد 
تنظیمات گوشى بشــوید و برنامه را باز کنید، شما 
از طریق این ابزار مى توانید زمان اســتفاده گوشى، 

تعداد دفعات باز کردن گوشى و... را مشاهده کنید.
این برنامه به شما اجازه مى دهد براى هر اپلیکیشنى 
تایم مشخصى تعریف کنید، این برنامه کاربردى رو 
شرکت اپل براى مدیریت زمان طراحى کرد و براى 

کاربران اپل باارزش است.

:Moment
تنها گوشــى  هاى Ios مى تواننــد از این برنامه 
پشتیبانى کنند و اگر گوشــى شما اندروید است 

نمى توانید از این برنامه کاربردى استفاده کنید.
این اپلیکیشن به شما نشــان مى دهد در طول 
روز از گوشى به چه اندازه استفاده مى کنید، اگر 
استفاده شما از حد مجاز این برنامه بیشتر باشد به 
شما هشدار مى دهد و اجازه استفاده کردن بیشتر 
از زمان مشخص را به شما نمى دهد به قدرى به 
شما هشدار مى دهد که شــما خودتان بیشتر از 

زمان مجاز از گوشى استفاده نخواهید کرد.
نصب این برنامه براى مدیریت زمانه استفاده از 
گوشى بسیار مناسب است و به شما در استفاده 
صحیــح از موبایل کمک مى کند و شــما زمان 

بیشترى براى زندگى کردن خواهید داشت.

:Forest
این اپلیکیشن را مى توان پر طرف دارترین و کاربردى ترین برنامه 
مدیریت زمان دانست، یک طراحى جذاب و دوست داشتنى برخوردار 

است.
این برنامه مانند یک بازى طراحى شــده اســت و شما را وارد یک 
چالش جذاب مى کند که این کار باعث مى شود شما از گوشى کم تر 
استفاده کنید، شما در اپلیکیشن یک زمان مشخص مى کنید براى 
مثال: تعین مى کنید که 30 دقیقه از گوشى تان استفاده نکنید اگر این 
زمان را رعایت کنید اپلیکیشن به شما یک درخت هدیه مى دهد و 
هرچقدر بیشتر شما از گوشى تان اســتفاده نکنید درختان بیشترى 

دریافت مى کنید.
خب اگر در زمانى که تعیین کرده اید از گوشى استفاده کنید چه اتفاقى 
مى افتد! اگر در بازه زمانى که نباید به سراغ گوشى تان بروید از آن 

استفاده کنید، اپلیکیشن درختان شما رو از بین مى برد.
در کل این اپلیکیشن جذاب به شما در مدیریت زمان بسیار کمک 
مى کند، یکى از کارهاى جذاب این برنامه این اســت که براى هر 
2500 امتیاز در دنیاى واقعى به اسم شما یک درخت کاشته مى شود 

و با این کار به محیط زیست نیز کمک مى شود.
شــما از ایــن برنامه 
در  مى توانیــد 
گوشــى هاى  Ios و 
اندروید استفاده کنید 
و هر دو سیستم عامل 
از اپلیکیشن مدیریت 
  Forest زمــان 

پشتیبانى مى کنند.

:Off time
اپلیکیشــن off time  براى مدیریت زمان اســتفاده از 
تلفن هاى هوشمند طراحى شده است و با استفاده از این 
برنامه زمان اســتفاده از موبایلتان را برنامه ریزى کنید و 

بیشتر از زمان تعیین شده از آن استفاده نکنید.
برنامه off time داراى سه حالت است که شما مى توانید بر 
اساس نیازتان یکى از آن ها را  انتخاب کنید، حالت خودم، 
خانواده و کار، اپلیکیشن برنامه هایى که مى تواند زمان 
شما را از بین ببرد تا تایم مشخص شده بالك مى کند تا 

شما از وقتتان بهتر استفاده کنید.
این اپلیکیشن براى گوشــى هاى اندروید و Ios طراحى 
شده است فرقى ندارد سیســتم عامل تلفن همراه شما 

کدام یک از این دو است.

سامسونگ برترین تولید کننده 
گوشى هاى هوشمند باقى ماند

ترفند حل مشکل منتشر نشدن 
ویدیوها توسط اینستاگرام

استفاده از همه ایموجى ها براى 
واکنش فورى در واتس اپ 

قابلیت خروج از گفتگوها
 به توییتر اضافه شد

نازك ترین ساعت مچى جهان 
رونمایى شد

تلفن صحبت نکنید، این برنامه در مدیر
به شما کمک زیادى مى کند.

ر استفاده 
ــما زمان 

شت.

است. کدام یک از این دو

ز همه ایموجى ها براى 
واتساپ شفورىدر

قابلیت خروروج از گفتگوها
اضافهشد توییتر به

ش
م
گ

پ

اربران اپل باارزش است.

سخن آخر:
درکل زمان ارزشمند است و ما نباید اجازه بدهیم این 
سرمایه با استفاده نامناسب از گوشى و سایر فنّاورى ها 
هدر برود، اکثر مردم بیشــتر وقت خود را با استفاده از 
گوشى از دســت مى دهند، در این مقاله قصد داشتیم 
بهترین اپلیکیشن براى اســتفاده کم تر از گوشى را 
به شــما معرفى کنیم، امیدواریم با استفاده از مطالب 
این مقاله بتوانید وقت با ارزشــتان را مدیریت کنید، 
برنامه هاى که در این محتوا با آن آشنا شدید از بهترین 
و پرطرف دارترین اپلیکیشن هاى موجود در بازار است 

که مى توانید به راحتى آن ها را تهیه کنید.

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2853 مورخ 1400/11/30 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به همراه عملیات زیرسازى معابر سطح 
منطقه دو شهردارى نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 53,629,407,480 ریال بدون تعدیل و با احتساب مابه التفاوت قیر، حسب مدارك موجود در مدارك مناقصه، از محل اعتبارات 

عمرانى سال 1401 شهردارى منطقه دو و براساس جدول پیشنهادى کارفرما به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده یا داراى کارخانه 
تولید آسفالت و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل رتبه پنج در رشته راه و ترابرى) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور باشند (شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله 

کارکنان دولت را بنمایند).
مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شرکت هاى واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه 
شرکت، تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1401/05/23 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1401/05/27 

به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 2,700,000,000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه 
معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات مربوط 

به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.                                                                        
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عبدالرسول امامى – شهردار نجف آباد 

   آگهى تجدید مناقصه (نوبت دوم)

م.الف :1356790          

چاپ اولچاپ اول

               آگهى مناقصه عمومى (نوبت سوم) 

اداره کل زندان هاى استان اصفهان

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس: اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن، اداره کل زندان هاى استان اصفهان، اداره مالى و پشتیبانى اداره کل 

شماره تماس 37872102- 031
م.الف:1357409 

چاپ اول چاپ اول 

اداره کل زندان هاى استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانى: اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن

ارائه خدمات تأمین طبخ و توزیع نان زندان هاى استان اصفهانموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه
ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل زندان هاى استان اصفهان

یا واریز وجه نقد به شباى حساب IR 230100004061013107670409 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندان هاى استان اصفهان به 985,500,000 ریال

دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت
www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

از تاریخ 1401/05/06 لغایت 1401/05/10
مورخ 1401/05/09جلسه توجیهى

تحویل اسناد
صرفاً پاکت (الف)

دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان
حداکثر تا تاریخ 1401/05/24

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان هاى استان اصفهان

روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 ساعت 10:00 صبح
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5 خوراکى معجزه آسا
 براى چربى سوزى

برخى از مواد غذایى به ما در سوزاندن چربى ها کمک مى کند.
«افرادى کــه حتى کمى اضافه وزن دارنــد هم به دنبال راهى بــراى از بین بردن 
چربى هاى اضافى هستند. ما مى خواهیم راهى را به شما پیشنهاد کنیم که با صرف 

کمترین انرژى بیشترین تاثیر را مى گذارد.
تغذیه نامناسب و تحرك ناکافى باعث شــده که اضافه وزن به مشکل شماره یک 

بسیارى از ما تبدیل شود. سبک زندگى بشر روندى منفى داشته است. 
بسیارى از ما به صفحه گوشى و رایانه خیره شــده و در شبکه هاى اجتماعى پرسه 
مى زنیم. با این وجود برخى از مواد غذایى به ما در سوزاندن چربى ها کمک مى کند 

که در ادامه آنها را معرفى خواهیم کرد.

غالت سبوس دار
غالت ســبوس دار در چربى ســازى بســیار 
موثر عمل مى کنند. ســرعت چربى ســوزى 
غــالت ســبوس دار دو برابر برنــج قهوه اى

 است. 
یکى از اشــتباهات رایج مردم این اســت که 
غــالت ســبوس دار را از تــرس اضافه وزن 
و چاقــى از رژیــم غذایــى خــود حــذف

 مى کنند.

فلفل تند
من در مورد فلفل قرمز تند صحبت مى کنم. به 
این فلفل ها «فلفل کاین» گفته مى شود. فلفل 
قرمز تند حاوى کپسایسین است که مى تواند 
با این ترکیب چربى هــا را پس بزند. فلفل تند 
براى ســوزاندن کالرى نیز کارایــى دارد. اگر 
تمایل داشته باشید مى توانید از پودر فلفل قرمز 
یا حتى ســس تند حاوى فلفل قرمز نیز براى 

چربى سوزى استفاده کنید.

آووکادو
آووکادو میوه اى خوشــمزه است که علیرغم 
دارابودن چربى، ماده غذایى سالمى محسوب 
مى شــود. فرقى نمى کند که آووکادو را به چه 
صورتى مصرف کنید، مهم این است که آن را 
مصرف کنید تا آثار مثبت آن را در چربى سوزى 
ببینید. آووکادو همچنین مى تواند ســرعت 
تبدیل چربى به انرژى را در بدن به میزان قابل 

توجهى افزایش دهد.

نارگیل
شاید فکرش را هم نمى کردید اما نارگیل سرشــار از ترى گلیسرید است که 
به چربى ســوزى کمک مى کند. آیا فهمیدید که نارگیــل چگونه به افزایش 
چربى سوزى در بدن کمک مى کند؟ راستش من هم نفهمیدم! نارگیل مى تواند 
نرخ متابولیسم بدن را به میزان 30 درصد افزایش دهد و همین مسئله براى 
افزایش سرعت چربى سوزى کافى است. شیر نارگیل مى تواند جایگزین خوبى 

براى نوشیندنى هاى روزمره باشد.

زنجبیل
زنجبیل براى من جدید بود اما به هر حال جزو چربى سوزها محسوب مى شود. 
زنجبیل مى تواند دماى بدن را باالتر ببرد. این مسئله بدین معنا است که بدن 
باید براى پایین آوردن دماى خود میزان بیشــترى کالرى بسوزاند. البته سعى 

کنید که همیشه از زنجبیل تازه در سوپ و غذاهاى دیگر استفاده کنید. 
از زنجبیل همچنین مى توان به عنوان افزودنى خوشمزه در پخت و پز روزمره 

استفاده کرد.

ر شبکه
به ما در سوزاندن چرب

کرد. هیم و

غالت سبوس دار
ت ســبوسددددد دار در چربى ســازى

مى کنند. مل

نارگیل

 بسیارى از مردم به طور منظم شیر مى نوشند و گمان مى کنند که 
به تقویت استخوان هاى شان کمک مى کند. با این وجود، طبق 
یافته هاى یک مطالعه جدید مشــخص شده که یک نوع شیر در 

عوض ممکن است مغز شما را سریع تر پیر کند.
در پژوهشــى که نتایج آن اخیرا در مجله تحقیقات تغذیه اى و غذایى مولکولى منتشــر شد 
4668 شرکت کننده که همگى در فاصله سنى 55 تا 75 سال قرار داشتند ابتدا اطالعاتى در 
مورد رژیم غذایى موجود خود ارائه کردند و در عین حال آزمایش هاى عصبى روان شناختى بر 
روى آنان انجام شد. شرکت کنندگان هم چنین همگى در معرض خطر باالى بیمارى قلبى 

و عروقى قرار داشتند.
دو سال پس از آن ارزیابى مشابهى بر روى آنان انجام شد و در جریان آن ارتباط احتمالى بین 

نرخ باالتر زوال شناختى هنگام نوشیدن شیر پرچرب مشاهده شد.
نویسندگان مقاله به این نتیجه رسیدند که ممکن است با نرخ بیش تر زوال شناختى در طى 
یک دوره دوساله در افراد مسن با خطر باالى ابتال به بیمارى قلبى – عروقى بر اثر مصرف شیر 
پرچرب ارتباط وجود داشته باشد. با این وجود، کارشناسان معتقدند که بسیار زود است صحت 
نتایج این ارزیابى قطعى قلمداد شود. مهم ترین نتیجه این مطالعه آن است که یافته هاى این 
پژوهش بسیار ابتدایى هســتند بدان معنا که نباید آن را به عنوان آموزه هایى مسلم و تغییر 
ناپذیر قلمداد کرد. پژوهش هایى این چنینى تنها باید مبنایى براى پژوهش هاى گسترده تر 

در آینده باشند.
افرادى که لبنیات زیادى مصرف مى کنند ممکن است با افزایش قند خون مواجه شوند که این 
موضوع هنگام خوردن بستنى یا دسر هاى لبنى رخ مى دهد. در نتیجه، مصرف باالى قند و به 

دنبال آن افزایش میزان انسولین ممکن است علت واقعى زوال شناختى باشد.

کافئین به محافظت در برابر دیابت، سکته مغزى، بیمارى 
قلبى، افسردگى و سایر بیمارى ها به افراد کمک مى کند.
 برخى از افراد مى توانند شبانه روز قهوه بنوشند و احساس 
خوبى داشته باشند، در حالى که برخى دیگر ممکن است 
تنها پس از نوشــیدن چند جرعه قهوه دچار عصبانیت، 

اضطراب یا سردرد شوند.
یک فنجان 8 اونســى قهوه حدود 80 تا 100 میلى گرم 
کافئین دارد، به این معنى که طبق توصیه باال، یک فرد 
بالغ متوسط مى تواند با خیال راحت چهار یا پنج فنجان 
قهوه در روز بنوشــد. با این حال، کافئین را مى توان در 
چاى سبز، نوشابه، نوشــیدنى هاى انرژى زا، شکالت و 

برخى دارو ها نیز یافت.
البته این محرك طبیعى مى تواند انرژى و استقامت شما 
را افزایش دهد، تمرکز ذهنى را افزایش داده و التهاب را 
کاهش دهد. در درازمدت، ممکن است به محافظت در 
برابر دیابت، سکته مغزى، بیمارى قلبى، افسردگى و سایر 

بیمارى ها کمک کند.
با این حال، کافئین بیش از حد مى تواند بر سالمتى شما 
تاثیر بگذارد و منجر به بى خوابى، افزایش فشــار خون 
و تپش قلب شــود. کلینیک کلیولند هشدار مى دهد که 
این خطرات براى افراد مبتال بــه اختالالت اضطرابى، 

مشکالت قلبى عروقى یا فشار خون باال بیشتر است.
خوشبختانه، راه هایى براى کاهش عوارض جانبى کافئین 
وجود دارد و دوباره احساس مى کنید که خودتان هستید.

کلینیک کلیولند توضیح مى دهــد که این محرك نیمه 
عمر حدود پنج ساعت دارد، به این معنى که در مدت 10 
ساعت یا بیشتر از بدن شما خارج مى شود. پس چه کارى 

مى توانید انجام دهید؟
زمانى که غرق در کار هســتید، زیــاده روى در مصرف 
کافئین آسان است. یک فنجان قهوه مى نوشید، یک تکه 
شکالت مى خورید، یک فنجان دیگر قهوه مى نوشید و 
غیره. زمانى شما شروع به احساس عصبانیت مى کنید. 
ضربان قلب شــما باال مى رود، معده شما درد مى کند و 

دستان شما مى لرزند.
یکى از راه هاى رفع این مشکالت افزایش مصرف آب 
است. نوشــیدن یک لیوان آب به ازاى هر فنجان قهوه 
براى جلوگیرى از کم آبى توصیه مى شود. روش دیگر، 

نوشیدنى هاى الکترولیتى است.
به محض اینکه وقت آزاد داشتید بدن خود را به حرکت 
درآورید. بر اساس مطالعه اى که در سال 1998 در مجله 
پزشکى و علم در ورزش منتشر شد، فعالیت بدنى ممکن 

است به کاهش اضطراب ناشى از کافئین کمک کند.
آخرین، اما نه کم اهمیت، ممکن است مدیتیشن، تنفس 
عمیق، یوگا و سایر تکنیک هاى تمدد اعصاب براى آرام 
کردن ذهن و کاهش تنش پس از نوشــیدن بیش از حد 

قهوه باشد.

میخک
وجود مقادیر زیادى آنتى اکســیدان در 
میخک براى درمان بیمارى التهاب و ورم 

معده، عملکرد بسیار خوبى دارد.
طرز استفاده

20 قطره از عصــاره میخک را به نصف 
لیوان آب اضافه  و ترکیب کنید.

این ترکیب را هر روز صبح با معده خالى 
میل کنید.

بیمارى آرتریت مى تواند عملکرد افراد را به ویژه 
در زمان تشدید درد مفاصل با مشکل مواجه کند 
به گونه اى که فرد نمى تواند حتى امور روزانه را به 

راحتى انجام دهد.
 پیشنهاد ورزش و انجام تمرینات بدنى به بیماران 
مبتال به آرتریت ممکن اســت متناقض به نظر 
برسد، اما در واقع مى تواند براى سالمت جسمى 
و روانى آنها مفید باشد. از تقویت عضالت اطراف 
مفاصل گرفته تــا بهبود تحــرك، ورزش هاى 
مناســب براى مفاصل مى  تواند براى افرادى که 
از بیمارى خودایمنى رنج مى برند بسیار مفید باشد. 
عالوه بر این، ورزش براى سالمت روان نیز مفید

 است.
روزنامه هندوســتان تایمز در مطلبى به حرکات 
ورزشى پرداخته که در تسکین دردهاى آرتریت 
تاثیرگذار است. مى توان این تمرین ها را با شدت 
متوسط شروع کرد و به تدریج شدت آن را افزایش 

داد:
پیاده روى: پیاده روى ساده ترین و آسان ترین 
ورزش اســت. این ورزش به طور خاص براى 

افرادى که زانو و کمر درد دارند، مفید اســت. 
مى توان با راه رفتن روى ســطح صاف و 

هموار آغاز کرد و به تدریج به سمت 
سطوح ناهموار و شیبدار پیش 

رفت.
یوگا: یــوگا یکــى از 
بهتریــن روش هــاى 
انجام تمرینات کششى 
است. حرکات کششى 
مى تواند بــه رفع درد 

مفاصل در چندین ناحیه به جز زانو و کمر کمک 
کند. مى توان با تمریناتى که از انجام آنها راحت 
هستید، شــروع کنید و به تدریج شــدت آنها را 
افزایش دهید. قبل از شــروع حرکات کششــى 
الزم اســت بدن را گرم و هر تمرین را دو تا ســه 

بار تکرار کرد.
پیالتس: پیالتس شــامل حــرکات کنترل 
شده اى است که مى تواند انعطاف پذیرى را بهبود 
بخشیده و درد مفاصل را تسکین دهد. این روش 
روى عضالتى تمرکز دارد کــه تعادل و تحرك 
فرد را بهبود مى بخشــد. حرکات پیالتس را نیز 
باید با شــدت مالیم آغاز و به تدریج شدت آن را 

افزایش داد.
دوچرخه سوارى: دوچرخه سوارى یک ورزش 
با شدت متوسط   است و براى بهبود سالمت قلب و 
عروق عالى است. مراقبت از سالمت قلب و عروق 
به خصوص در مبتالیان به آرتریت روماتوئید حائز 

اهمیت است.
تمرینات قدرتى: تمرینات 
قدرتــى ترکیبــى از تمرینات با 
شــدت متوســط   تا زیاد است که 
عالئم آرتریت را هدف قرار مى دهد. 
تمرینات قدرتى بــه افزایش ظرفیت 
بى هــوازى، کاهــش درد آرتریت و 
مدیریت وزن کمک مى کند. به طور 
کلى تمرینات قدرتى مى تواند به 
فرد کمک کند تا از عوارض 
جانبى ساعت هاى طوالنى 
بى تحرك بودن در طول 

روز جلوگیرى شود.

یک مطالعه نشان داده اســت کم خوابى تاثیرات 
بدى بر سالمت قرنیه چشم دارد.

خواب یک فرآیند طبیعى براى نشــاط و پویایى 
انسان و یک فرآیند اصلى براى زندگى و سالمتى 
به طور کلى است؛ از همه مهمتر اینکه خواب براى 
اینکه خواب سالم و مناســبى باشد نیازمند برخى 
قواعد از جمله میزان ساعات خواب است. بسیارى 
از مطالعات کمبود خــواب را با چندین خطر براى 
سالمتى مرتبط دانســته اند که آخرین مورد آن 

چیزى است که در این گزارش مطرح شده است.

کمبود خواب و سالمت قرنیه چشم
بر اساس مطالعه اى که توسط گروهى از محققان 
در چین و ایاالت متحده در مورد تأثیر کم خوابى 
بر چشم ها منتشر شده، محققان دریافتند که کم 
خوابى مى تواند هم سلول هاى بنیادى قرنیه و هم 
سطح غشاى اشکى قرنیه را تحت تأثیر قرار دهد. 
این اتفاق زمانى رخ مى دهد که دوره خواب کمتر از 

7 ساعت در روز باشد.
محققان مى گویند که کمبود خواب باعث زبرى 
سطح چشــم و قرنیه مى شــود که سطح جلویى 
شفاف چشم به شــمار مى رود و بر روى آن یک 
غشاى اشــکى وجود دارد که باعث راحتى چشم 
مى شود و از عفونت آن جلوگیرى مى کند. محققان 
دریافته انــد که قطره هاى چشــمى حاوى آنتى 
اکسیدان مى تواند به ترمیم آسیب هاى ناشى از کم 

خوابى کمک کند.

کافئـــین 
التهاب را کاهش مى دهد

ورم معده را با 3 گیاه آرام کنید
 ورم معده وضعیت ناخوشــایندى است و با 
عالئمى چون حالت تهــوع، درد در ناحیه  
شکم و احساس سوزش در قفسه  سینه و گلو، 
بى اشتهایى و سردرد و سرگیجه همراه است. 
بعضى از انواع  ورم هاى معــده باعث بروز 
تنگى نفس مى شوند، البته با درمان ورم معده 
این مشکل هم برطرف مى شود. ورم معده 
با درمان هاى دارویى بهبــود پیدا مى کند، 
اما برخى درمان هــاى خانگى طبیعى هم 
مى توانند به رفع این مشکالت کمک کنند.

رازیانه
رازیانه به دلیل خواص ضد باکتریایى، ضد التهابى و ضد عفونى کننده مى تواند به تسکین و رفع عالئم 

التهابى معده کمک کند مى کند.
طرز استفاده

1یک قاشق غذاخورى دانه رازیانه را به مقدار کمى آب اضافه کنید و باهم ترکیب کنید.
10 دقیقه صبر کنید تا محلول دم بکشد.

مقدارى عسل به دم کرده اضافه کنید تا طعم بهترى پیدا کند.
2 الى 3 بار در روز این دم کرده را میل کنید.

 نعناع
نعناع با داشتن خاصیت ضدالتهابى مى تواند به درمان 

سریع ورم معده کمک کند.
طرز استفاده

مقدارى برگ نعنا را درون آب بریزید و بجوشانید.
دم کرده نعناع را 2 بار در روز بنوشید.

 مى تواند به درمان

جوشانید.

یب ر ین
میل کنید. ففع عالئم ک ان ک ن ف الئض ف

 که 
ق 
ر

ذایى مولکولى منتشــر شد 
داشتند ابتدا اطالعاتى در  رار
هاى عصبى روان شناختى بر 
ض خطر باالى بیمارى قلبى 

ریان آن ارتباط احتمالىبین
د.

ش تر زوال شناختى در طى 
اثر مصرفشیر  –– عروقىبر
زود است صحت  د که بسیار
ه آن است که یافته هاى این 
و تغییر آموزه هایى مسلم ن
ىپژوهش هاى گسترده تر

قند خون مواجه شوند که این 
یجه، مصرف باالى قند و به

شناختى باشد.

شیرى که مغز شما را سریع تر پیر مى کند

 B۱۲ کمبود ویتامین
منجــــر به
 کم خونى مى شود

کمبود B۱۲ یک مشکل بزرگ و در عین حال نادیده گرفته شده است. به گفته محققان دانشگاه 
کپنهاگ دانمارك، این مشکل نیازمند راه حل هاى جدید است.

کمبود ویتامین B۱۲ نه تنها به طور بالقوه منجر به کم خونى مى شود، بلکه مى تواند به سیستم 
عصبى آسیب برساند. و براى کودکان خردسال، B۱۲ براى رشد مغز بسیار مهم است.

«هنریک فریس»، محقق ارشد این مطالعه و اســتاد گروه تغذیه و ورزش دانشگاه کپنهاگ، 
مى گوید: «در میان بسیارى از کودکانى که در مطالعه ما شرکت کردند، ما یک ارتباط قوى بین 

کمبود ویتامین B۱۲ و رشد ضعیف حرکتى و کم خونى پیدا کردیم.»

سال هاست که در سرتاسر جهان به کمبود ویتامین A، روى و آهن توجه مى شود، در حالى که 
تحقیقات کمى در مورد کمبود B۱۲ وجود دارد.

بیش از 1000 کودك مبتال به سوءتغذیه حاد 6 تا 23 ماهه در این مطالعه شرکت کردند. سطح 
ویتامین B۱۲ کودکان هم قبل و هم بعد از سه ماه رژیم غذایى روزانه حاوى محتواى توصیه 
شده B۱۲ اندازه گیرى شد. هنگامى که مطالعه شروع شد، دو سوم از کودکان سطح B۱۲ پایین 

یا حاشیه اى داشتند.
حتى پس از سه ماه تسکین غذایى، یک ســوم از کودکان همچنان سطح پایین یا حاشیه اى 
ذخیره B۱۲ را داشتند. توضیح تأسف بار این اســت که محدودیتى براى میزان جذب 

B۱۲ وجود دارد.

به گفته محققان: روده کودك تنها مى تواند 1 میکروگرم B۱۲ را در هر وعده غذایى جذب کند. 
بنابراین، اگر کودکى 500 میکروگرم کمبود داشــته باشد، بیش از چند هفته طول مى کشد تا 

کمبود او جبران شود.
از آنجایى که بدن ما نمى تواند به تنهایى 
B۱۲ تولیــد کند، بایــد آن را از طریق 
محصــوالت حیوانى یــا مکمل هاى 

دارویى تأمین کرد.
 با این حال، در بســیارى از کشــورهاى کم 

درآمد، دسترسى به غذاهاى حیوانى براى عموم 
مردم بسیار دشوار است.

واند به تنهایى
ن را از طریق
ـا مکمل هاى

از کشــورهاى کم 
مموم ى حیوانى براى ع

 تمرینات بدنى مفید 
براى تسکین درد آرتریت

وى ساده ترین و آسان ترین
ورزش به طور خاص براى

 درد دارند، مفید اســت.
وى ســطح صاف و

ریج به سمت
شپیش دار 

ى از 
ى 
شى 
شى 
رد 

اهمیت است.
تمرینات
قدرتــى
شــدت م
عالئم آرتری
تمرینات قدر
بى هــوازى

مدیریت وزن
کلى تم
فر
ج
بى
رو

تأثیرات سوء کم خوابى بر قرنیه چشم

فشار و استرس براى داشتن عملکرد تحصیلى بهتر، 
برترى در رشته ورزشى و ســایر فعالیت ها مى تواند 
باعث شود بسیارى از کودکان و نوجوانان به عارضه 
فشار خون باال مبتال شوند. این وضعیتى است که در 
آن فشار خون ثبت شده باالتر از مقدار متوسط   مورد 

انتظار براى یک سن خاص است.
 معموال فشــار خون باال به عنوان بیمارى در نظر 
گرفته مى شود که بیشتر جمعیت مسن را تحت تاثیر 
قرار مى دهد؛ اما در چند دهه گذشته شاهد افزایش 
موارد ابتال در کودکان و نوجوانان هستیم. مهم است 
والدین مراقب وضعیت فشــار خون فرزندان خود 

باشند که باید موارد زیر را در نظر گیرند.
با شروع سه سالگى، از پزشک درخواست کنید که به 
طور منظم فشار خون فرزندتان را در طول معاینات 
منظم سالمت اندازه گیرى کند. همچنین اگر الزم 
است فشار خون آن ها را هنگامى که احساس کسالت 

دارند با دستگاه هاى فشار سنج خانگى ثبت کنید.
نکته دیگر این اســت که مراقب آنچــه فرزندتان 
مصرف مى کند، حفظ وزن مناسب و داشتن فعالیت 

بدنى منظم باشید. 

تأثیر فشار خون باال 
بر سالمت کودکان
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2534 مورخ 1401/04/02 به شماره کالسه 0241 تصرفات مالکانه آقاى / 
خانم محبوبه سرتیپ به شناسنامه شماره 1195 کدملى 1141111543 صادره فرزند مرتضى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265,85 مترمربع پالك شماره 34 
فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر 
524 صفحه 383 و دفتر 231 صفحه 122 و دفتر 524 صفحه 380 و مالحظه  نقشه ملک و 
گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى 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. 
برابر راى شماره 2533 مورخ 1401/04/02 به شماره کالسه 0240 تصرفات مالکانه آقاى 
/ خانم سید جواد رضوى زاده به شناسنامه شماره 220 کدملى 1141668521 صادره فرزند 
سیدرضا در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 265,85 مترمربع پالك 
شــماره 34 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب دفتر 524 صفحه 383 و دفتر 231 صفحه 122 و دفتر 524 صفحه 380 و مالحظه  
نقشه ملک و گزارش کارشــناس 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 انتشــار نوبت اول: 1401/04/22- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/06- م الف: 
1348521 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سیدامیرحسین 

حسن زاده/4/267 

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

1. راى شماره 140160302026005066 مورخ 1401/04/02 هیات دو مالکیت آقاى/ خانم 
مظاهر رضائى به شناسنامه شماره 126 کدملى 5759763751 صادره فرزند على نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144,70 مترمربع پالك شماره . فرعى از 15178 اصلى 
واقع در اصفهان از مالک رسمى محمد توسلى بموجب سند 12811- 1336/2/15 دفتر 65 

اصفهان و تفویض وکالت 42336 – 1384/06/02 دفتر 89 اصفهان. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/06 - م الف: 1348993 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – 

موسوى/4/269 

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

 1. راى شماره 140160302026003561 مورخ 1401/03/05 هیات چهار مالکیت آقاى 
بابک والئى اصفهانى به شناسنامه شماره 7365 کدملى 0071147551 صادره تهران فرزند 
نعمت اله بصورت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان در حال ساخت تجارى 
مسکونى به مساحت 241,58 مترمربع از پالك شماره 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت متقاضى موضوع سند انتقال 75670- 

97/08/27 دفترخانه 89 اصفهان 
2. راى شــماره 140160302026003560 مورخ 1401/03/05 هیات چهار مالکیت خانم 
زهرا خوش دوخت به شناسنامه شــماره 2055 کدملى 0055050522 صادره تهران فرزند 
اکبر بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت تجارى مسکونى 
به مساحت 241,58 مترمربع از پالك شــماره 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت متقاضى موضوع سند انتقال 75670- 97/08/27 

دفترخانه 89 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/06 

- م الف: 1349058 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/4/271

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

راى شماره 140160302026015808 مورخ 1401/12/09 دو مالکیت آقاى حسن مهدیان 
به شناسنامه شماره 12 کدملى 1291414711 صادره اصفهان فرزند على بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 47 مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از 
مالکیت عبدالکریم امین الرعایائى موضوع سند انتقال 29780- 46/11/02 دفتر 25 اصفهان 

و اقرارنامه 49035-1400/11/18 دفتر 375 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/06 - م الف: 1349099 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان

 – موسوى/4/273 

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

راى شماره 140160302026003517 مورخ 1401/03/04 هیات دو مالکیت آقاى علیرضا 
خدابخشى جلفائى به شناسنامه شــماره 230 کدملى 1291093168 صادره اصفهان فرزند 
مهدى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 43,87 مترمربع پالك شماره 548 فرعى از 452 
اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست به 
موجب سند شماره 38664 مورخ 1392/11/14 دفترخانه 131 گلدشت نجف آباد به متقاضى 

انتقال قطعى شده و در جریان ثبت میباشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/06 - م الف: 1349132 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – 

موسوى/4/275

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

راى شــماره 140016030202605061 مورخ 1401/04/02 هیات دو مالکیت آقاى/ 
خانم اکبر آتشى به شناسنامه شــماره 42 کدملى 5110501203 صادره اصفهان فرزند 
کریم نسبت به ششدانگ یک باب خانه. به مساحت 236,55 مترمربع پالك شماره 61 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد 
درخواست به موجب سند 22012 ســال 53/06/06 دفتر 68 اصفهان به متقاضى انتقال 

قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/05/06 - م الف: 1349148 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى/4/277 

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

1. راى شماره 140160302026003254 مورخ 1401/02/28 هیات یک خانم طاهره 
شاه زیدى به شناسنامه شــماره 522 کدملى 1287910467 صادره فرزند حسن در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151,05 مترمربع پالك شماره 17 
فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال2056 مورخه 89/10/16 دفتر 237 اصفهان 
2. راى شماره 140160302026003259 مورخ 1401/02/28 هیات یک مالکیت آقاى 
سیدمحمد فاطمى به شناسنامه شماره 40 کدملى 5649606129 صادره فرزند سیدرضا 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 151,05 مترمربع پالك 
شماره 17 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال2056 مورخه 89/10/16 دفتر 237 

اصفهان 
3. راى شــماره 140160302026003262 مــورخ 1401/02/28 هیات یک مالکیت 
آقاى سیدرضا فاطمى به شناسنامه شــماره 4893 کدملى 1292441380 صادره فرزند 
سیدمحمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151,05 مترمربع 
پالك شماره 17 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال2056 مورخه 89/10/16 دفتر 

237 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/05/06 - م الف: 1349190 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى/4/279 

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

1. راى شــماره 140160302026016135 مــورخ 1400/12/21 و راى اصالحــى 
140160302026003389 مورخ 1401/03/01 هیات دو مالکیت آقاى حمیدرضا زارعى 

شمس آبادى به شناسنامه شماره 57234 کدملى 1280996560 صادره اصفهان فرزند 
کریم بصورت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 226 مترمربع 
از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت محمد غالمى دهنوى 

موضوع سند انتقال شماره 21146- 46/01/26 دفتر 9 اصفهان 
2. راى شــماره 140160302026016134 مــورخ 1400/12/21 و راى اصالحــى 
140160302026003390 مورخ 1401/03/01 هیات دو مالکیت آقاى امیررضا زارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 53988 کدملى 1280963514 صادره اصفهان فرزند 
کریم بصورت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 226 مترمربع 
از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت محمد غالمى دهنوى 

موضوع سند انتقال شماره 46/01/26 دفتر 9 اصفهان 
3. راى شــماره 140160302026016133 مــورخ 1400/12/21 و راى اصالحــى 
140160302026003391 مورخ 1401/03/01 هیات دو مالکیت آقاى ســعید زارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شــماره 3339 کدملى 1285937759 صادره اصفهان فرزند 
کریم بصورت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 226 مترمربع 
از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت محمد غالمى دهنوى 

موضوع سند انتقال شماره 21146- 46/01/26 دفتر 9 اصفهان 
4. راى شــماره 140160302026016132 مــورخ 1400/12/21 و راى اصالحــى 
140160302026003392 مورخ 1401/03/01 هیات دو مالکیت آقاى حسین زارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 50620 کدملى 1280394153 صادره اصفهان فرزند 
کریم بصورت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 226 مترمربع 
از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت محمد غالمى دهنوى 

موضوع سند انتقال شماره 21146- 46/01/26 دفتر 9 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/05/06 - م الف: 1349219 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى/4/282 

آگهى ابالغ اخطاریه ماده 87 آئین نامه اجرا
شماره پرونده: 140004002127000255/1 - شماره بایگانى پرونده: 1400301 شماره 
آگهى ابالغیه: 140103802127000003- بدینوسیله به آقاى سید عبدالحسین خلیفه 
سلطانى متولد 1339/01/05 به شماره ملى 1199011835 ولى سید محمد مهبد خلیفه 
سلطانى (فرزند صغیر) فرزند سیدمجید خلیفه سلطانى متولد 1396/04/12 به شماره ملى 
1278381694 احدى از وراث مرحوم سید مجید خلیفه سلطانى فرزند سیدعبدالحسین 
متولد 1369/11/13 به شــماره ملى 1190071231 که برابر گزارش مامور اداره پست 
شهرضا به علت عدم شناســایى آدرس مندرج در اجرائیه (آدرس متن سند ازدواج زوج)، 
امکان ابالغ واقعى میسر نبوده است، ابالغ مى گردد تمامت چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 2658 فرعى از 21 اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا ملکى مرحوم 
سید مجید خلیفه سلطانى در قبال طلب بستانکار و حق االجرا بازداشت گردیده است، لذا 
از هرگونه نقل و انتقال اعم از رســمى یا عادى خوددارى نمایید که از درجه اعتبار ساقط 
میباشــد. این آگهى یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ اصفهان درج و 
منتشر مى گردد. م الف: 1356220 – مســئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا – زهرا 

جهانى/5/141

مدیــرکل تبلیغات اســالمى اصفهــان گفــت : برپایى 
ایســتگاه هاى پذیرایى صلواتى و موکب بلند مدت در ایام 
محرم و صفر نیازمند مجوز سازمان تبلیغات اسالمى و نیروى 

انتظامى است و باید متناسب با قوانین شهرى باشد.
حجت االســالم و المســلمین مهدى فوقى با بیان اینکه 
هزار ایستگاه صلواتى و موکب در سراسر استان به صورت 
خودجوش از طرف مردم به صورت مقطعى یا در طول دهه 

محرم برپا مى شود.
افزود:  نشست هاى مشترك با امام جمعه و مدیریت کالن 
اجرایى استان و هیات هاى مذهبى در آستانه ماه محرم برگزار 
شده است و سیاست گذارى ها و جریان سازى فرهنگى مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا تشکل هاى دینى از لحاظ 
فرهنگى تجهیز شوند.وى بیان کرد: پذیرایى از عزاداران امام 
حسین(ع) سنت حسنه است که با ایجاد ایستگاه هاى صلواتى 
و موکب ها صــورت مى گیرد اما غنــاى فرهنگى و ترویج 
فرهنگ حسینى از اهمیت خاصى برخوردار است و از این رو 
امسال به دنبال توسعه فرهنگى و تبدیل این حرکت مردمى 

به ایستگاه هاى اثرگذار معنوى در سطح استان هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسالمى اصفهان ارائه خدمات فرهنگى، 
مشاوره دینى و اعتقادى و عرضه محصوالت مرتبط با این 
عرصه از جمله پیشنهادهایى بوده که به متولیان و جوانان 

ارائه شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 16 هزار 
و 500 نیروى معلم در اســتان اصفهان کمبود داریم که 

بخشى از این کمبود مربوط به شهرستان کاشان است.
محمدرضا ابراهیمى در مراســم تکریم و معارفه رئیس 
اداره آموزش و پرورش کاشان با اشاره به اینکه روش هاى 
پایدار براى تامین نیرو از طریق دانشــگاه فرهنگیان و 
اســتخدام جدید بر پایه ماده 28 اساسنامه این دانشگاه 
انجام مى شود، گفت: در مجموع با این 2 روش بیش از 2 
هزار نفر جذب آموزش و پرورش استان اصفهان مى شوند 

که اندك است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان همچنین 

درخصوص جــذب نیرو هاى خرید خدمــات افزود: اگر 
قرار باشد مجوزى صادر شود باید این مهم سرعت یابد تا 
بتوانیم کیفیت آموزش و پرورش را ارتقاء دهیم، چرا که 

این نیرو ها و موسسان ارزیابى مى شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان کسرى این 
استان در بخش نیرو هاى خرید خدمات سه هزار نفر بیان 
کرد و ادامه داد: قرار اســت این کمبود با رایزنى مجلس 

شوراى اسالمى تامین شود.
ابراهیمى گفت: هم اکنون استان اصفهان یک سوم نیاز 
نیروى انسانى خودش را ندارد و با ظرفیت دو سوم نیروى 

انسانى فعالیت مى کند.

برپایى موکب هاى بلندمدت 
نیازمند مجوز است

کمبود 16 هزار و 500  معلم
در استان اصفهان

رونمایى از ثبت ملى
2 درخت کهنسال

آیین پاسداشـت و رونمایـى از تابلو ثبـت دو درخت 
کهنسـال در فهرسـت آثار ملى در شهرستان لنجان 
برگزار شد. رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى شهرستان لنجان گفت: محیط هریک 
از چنار ها حدود 8 متر بوده و این درختان در قسـمت 
جنوب شرقى روستاى همام در مجاورت زمین هاى 

کشاورزى و باغات روستا قرار گرفته است.
احمد فتحى افزود:این چنار هاى کهنسال طبق نظر 
کارشناسان حدود 400 تا 600 سال سن دارند و جزء 

درختان کهنسال با ارزش چنار هستند.
وى گفت: تاج پوشش این چنار ها بسیار بزرگ بوده و 
فضایى حدود بیش از 300 متر مربع را شامل مى شود.

رئیس اداره میـراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع 
دستى شهرسـتان لنجان افزود: قطر تنه این درخت 
در ارتفاع دو مترى از سـطح زمین 2/6 متر و محیط 
آن در حدود 8/15 متر است، تاج درخت نیز حدود 35 

متر ارتفاع دارد.
این درختان در 13 اسـفند 1400 به شـماره 990 در 

فهرست مواریث طبیعى ملى به ثبت رسیده اند.
روسـتاى ُهمـام، روسـتایى کوچـک، امـا پـرآوازه، 
در فاصلـه 26 کیلومتـرى غـرب شـهر زرین شـهر 
(مرکـز شهرسـتان لنجـان) و فاصلـه 4 کیلومتـرى 
شـهر باغبهـادران قـرار گرفتـه اسـت. روسـتاى 
همـام از جملـه روسـتاهایى اسـت کـه قدمـت 
زیـادى دارد و حیـات آن بـا ایـن رودخانـه گـره 

خورده است.

خبر

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
تقریبا از هر سه نفر، تنها یک نفر دستورالعمل هاى 
بهداشتى را رعایت مى کند که در رأس آن ها زدن 
ماسک است گفت: در حال حاضر شهر هاى سمیرم، 
شهرضا و نطنز در وضعیت قرمز کرونایى قرار دارند.

شاهین شــیرانى در جلسه ســتاد کروناى استان 
اصفهان پیرامون آخرین وضعیت بیمارى کرونا در 
استان اظهار داشت: در هفته هاى اخیر به خصوص 
هفته گذشــته، تعداد بیماران ســرپایى و بسترى 
رشد بسیار سریعى داشته و آمار مرگ و میر هم در 
حال افزایش است. وى با یادآورى اینکه در دیگر 
کشورها ابتال به این ویروس افزایش یافته  است، 
افزود: اکنون بعضا شــاهد آمار بیش از 30 فوتى 
هستیم و امیدواریم که مدت سپرى شدن این موج، 

کم تر از موج   سویه دلتا باشد.
شیرانى با یادآورى اینکه در سویه مطرح که یکى 
از زیرمجموعه هاى سویه اومیکرون است، هر فرد 
مبتال، به صورت میانگین 18 نفــر دیگر را مبتال 
مى کند،عنــوان کرد: وضع کرونــاى ما در جهان 
نسبت به سایر کشور ها مناسب تر است اما براى ما 
یک فوتى هم زیاد است؛ پوشش واکسیناسیون مان 
نیز متوســط مایل به خوب است، میزان مشارکت 
براى تزریق دز اول واکسن رضایت بخش بود اما 

در دز هاى یادآور مشارکت الزم انجام نشده است.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان 

کرد: میزان رعایت دســتورالعمل ها به 80 درصد 
رســیده  بود اما اکنــون به 35/8 درصد رســیده  
اســت، یعنى تقریبا از هر ســه نفر، تنها یک نفر 
دستورالعمل هاى بهداشتى را رعایت مى کند که در 

رأس آن ها زدن ماسک است.
وى در خصوص تست هاى تشخیص کرونا و تعداد 
افراد بسترى شده یادآور شد: هم اکنون 46 درصد از 
تست هاى تشخیص کرونا مثبت است درحالى که 
این رقم قبال 4/5درصد بوده   است، همچنین تعداد 
افراد بسترى در بیمارســتان که قبل از تیر 61 نفر 

بوده اکنون به 573 نفر افزایش یافته  است.
شیرانى با بیان اینکه در اســتان زیر ساخت براى 
تزریق روزانــه 150 هزار دز واکســن وجود دارد، 
بیان داشت: در استان اصفهان مجموعا 8 میلیون 
و 814 هزار دز واکســن تزریق شــده که از این 
میــان تنها 74 هــزار دز متعلق بــه نوبت چهارم 

تزریق بوده  است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با یادآورى 
اینکه 385 هزار نفر از اتباع خارجى واکسن دریافت 
کرده اند، تصریح کرد: در اســتان حدود هزار مرکز 
واکسیناسیون وجود دارد که عمده آن ها در نوبت 
صبح و مراکز منتخب در نوبت صبح و عصر فعالیت 

مى کنند.
وى با بیان اینکه در مراکز واکسیناســیون هنوز با 
ازدحام جمعیت مواجه نشدیم اما در صورت استقبال 

مردم مراکز تجمیعى را دوباره برپا مى کنیم، ادامه 
داد: حدود 2 درصد از جمعیت تحت پوشش نسبت 
به تزریق دز چهارم اقدام کرده اند و الزم است هر 

ایرانى، حداقل یک دز واکسن تزریق نماید.
شیرانى عنوان کرد: شرایط سرایت سویه اى که در 
حال پخش است، مانند سویه اومیکرون اصلى است 
و نیاز است با توجه به اینکه هنوز به تپه موج هفتم 
نرسیدیم و سیر نزولى آغاز نشده است، افراد مسن و 
بیماران داراى نقص سیستم ایمنى، پیشگیرى هاى 

الزم را صورت دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با تأکید بر 
اینکه در ورود حجــاج، کنترل هاى مرزى صورت 
گرفت، یادآور شــد: با توجه به آمارى که از حجاج 
ایرانى به دســت ما رســیده، از لحاظ ســالمت، 
یکى از بهترین حج ها در طول تاریخ بوده  اســت 
و از میان حجاجى که به استان اصفهان برگشتند 
تنها 7 نفــر کرونایــى و 7 نفر مبتال بــه آنفلوآنزا 

شناسایى شدند.

نگرانى از کاهش رعایت
دستورالعمل هاى بهداشتى در اصفهان

رئیس پلیس امنیت اقتصادى اســتان اصفهان از دستگیرى 
فردى که مرتکب فرار مالیاتى 6 میلیارد ریالى شده بود توسط 

ماموران این پلیس خبر داد.
ســرهنگ کامران ریاحى رئیــس پلیس امنیــت اقتصادى 
اســتان اصفهان بیان داشــت: در پى خبر  واصلــه مبنى بر 
فرار مالیاتــى در یک واحد پخش تخم مــرغ ماموران پلیس 
امنیت اقتصادى اســتان اصفهان ماموران پس از بررســى 
و اطمینان از درســتى موضوع در راســتاى ماده 181 قانون 
مالیات هاى مســتقیم بــه همــراه عوامــل اداره کل امور 
مالیاتــى ، از محــل پخش تخم مــرغ واقع در شهرســتان 
اصفهان بازدید و با انجام اقدامات میدانى، بررســى سیستم 
و جمع آورى اســناد مالى و انتقــال به امور مالیاتى اســتان

 اصفهان پرداختند. 
رئیس پلیس امنیت اقتصادى اســتان اصفهان ادامه داد: در 
بررســى هاى صورت گرفته یک فقره فرار مالیاتى 6 میلیارد 
ریالى کشف شــد که در این خصوص مدیر واحد پخش تخم 
مرغ دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده به مرجــع قضائى

 تحویل داده شد.

کشف فرار مالیاتى
 600 میلیونى در اصفهان 
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برخى خبرها حاکى از مذاکرات باشــگاه هال سیتى براى 
جذب مهاجم ایرانى باشگاه برنتفورد است. تیم هال سیتى 
که در چمپیونشیپ انگلیس حضور دارد، در نقل و انتقاالت 
تابستانى فعالیت پررنگى داشت و هشت بازیکن جدید را به 
خدمت گرفت. از جمله این نفرات، اللهیار صیادمنش مهاجم 
ایران بود که قرارداد قرضــى او را از فنرباغچه به قرارداد 
دائمى تبدیل کرد. سایت hulldailymail رسانه نزدیک به 
باشگاه هال سیتى در گزارشى مدعى شد هال سیتى عالوه 
بر این نفرات، در حال مذاکره با بازیکنان دیگر براى تقویت 
خط حمله اســت و انتظار مى رود حداقل دو بازیکن جدید 
به تیم اضافه شوند. همزمان با انتشار این خبر، یک رسانه 
ترکیه اى در توییتر مدعى شد بازیکن هجومى مدنظر هال 
سیتى سامان قدوس است. قدوس که در تیم ملى ایران هم 
حضور دارد، در حال حاضر تحت قرارداد با باشگاه برنتفورد 
اســت و مبلغ انتقالش به هال سیتى 1 میلیون و 500 هزار 

پوند تخمین زده مى شود.

سایت «اسپورت» امارات به معرفى بهترین ها لژیونرهاى 
تاریخ باشگاه شارجه پرداخت و یک نظرسنجى به راه انداخته 
است که نام مسعود شجاعى کاپیتان سابق تیم ملى ایران 
هم در میان آنها دیده مى شود. شجاعى از سایپا به الشارجه 
منتقل شد و دو فصل بین سال هاى 2006 تا 2008 در این 
تیم عضویت داشت و از این تیم توانست به لیگ اسپانیا و 

باشگاه اوساسونا برود.

هفته گذشته حسین طیبى، ستاره فوتسال ایران با قراردادى 
2 ســاله از بنفیکا به پالما پیوست. پالما فصل گذشته نایب 
قهرمان اسپانیا شد و قرار است امسال با ستاره کشورمان 
در لیگ قهرمانان حاضر شود. صفحه رسمى اللیگا نسبت 
به انتقال طیبى واکنش نشان داد و نوشت: «خوش آمدى 

جادوگر ایرانى.»

سپاهان و استقالل که قرار است در هفته نخست لیگ برتر 
با هم رویارو شوند به اتفاق به اردوى تدارکاتى خود در ترکیه 
پایان مى دهند و جمعه به تهران بر مى گردند. نکته جالب 
اینکه هر دو تیم تا به این جاى کار دو بازى دوستانه در ترکیه 
انجام دادند که حاصل آن به صورت مشترك یک پیروزى و 
یک تساوى بوده است. سپاهانى ها در مصاف نخست تیم 
داریکا را 4 -0 شکســت دادند و در مصاف با تیم استانبول 
اسپور به نتیجه مساوى یک بر یک دست یافتند. اما استقالل 
در بازى نخست خود به تساوى بدون گل رسید و در بازى 

دوم تیم پیرلو را با نتیجه دو بر صفر شکست داد.

سایت sdna آخرین وضعیت نقل و انتقاالت فوتبال یونان 
را بررسى کرده است که در بخشى از این گزارش به وضعیت 
کریم انصاریفرد مهاجم ایرانى تیم آاك اشــاره شده است. 
انصاریفرد با وجود باقى ماندن یک فصل دیگر از قراردادش 
با آاك، در لیست مازاد سرمربى این تیم قرار دارد. او باوجود 
اینکه پیشنهاداتى از یونان، ایران و سوئیس دارد اما هنوز 
وضعیتش نامشخص است. این رسانه یونانى تاکید کرد که 
شاید باشگاه المیا انصاریفرد را بخواهد اما جذب این بازیکن 
دشوار است چون احتماًال این باشگاه نمى تواند دستمزد 500 
هزار یورویى که انصاریفرد در آاك مى گیرد را براى او تأمین 
کند مگر اینکه این مهاجم 32 ساله تصمیم بگیرد که قید 

این پول را بزند و به المیا برود.

قدوس  همبازى اللهیار مى شود؟

شجاعى 
در بین برترین هاى الشارجه

 

خوشامدگویى
 اللیگا به «جادوگر ایران»

بازگشت همزمان سپاهان و 
استقالل از ترکیه

کریم بى خیال
 500 هزار یورو مى شود؟ 
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مدافع ترکمن فصل پیش سپاهان در مورد جدایى از این تیم مى گوید: یک سرى 
از اتفاقات دست به دست هم داد که من فصل گذشته فصل خوبى را تجربه نکنم.  
عزت پورقاز در بازى دوستانه هوادار – المسیمیر زننده یکى از گل هاى تیمش 
به زیبایى هر چه تمام تر بود تا نشان دهد مى خواهد یک فصل خوب را در جمع 

شاگردان ساکت الهامى تجربه کند. 

از سپاهان جدا شــدى در حالى که یک فصل دیگر با این تیم 
قرارداد داشتى؟

خب یک سرى از اتفاقات دست به دست هم داد که من فصل گذشته فصل خوبى را تجربه 
نکنم. نمى خواهم سهم خودم را در این اتفاقات نادیده بگیرم اما تصمیمى که گرفته شد یک 
تصمیم دو طرفه بود و من به آن احترام مى گذارم. صحبت در مورد گذشته و واکاوى اتفاقات 
دردى را دوا نمى کند. من از دوران حضور در تیم ســپاهان با افتخار یاد مى کنم و به خود 
مى بالم که براى موفقیت این تیم از جان مایه گذاشتم و دیدید که در بازى با پرسپولیس با 
چه شدت و حدتى مصدوم شدم، حتى ممکن بود سالمتى ام هم به خطر بیفتد. البته نه فقط 
در سپاهان بلکه در همه تیم ها با همه توان بازى مى کنم و از این به بعد هم از این قاعده 
مســتثنى نخواهد بود. باید یادى کنم از زالتکو کرانچار فقید که افتخار بازى در یکى از 
تیم هاى بزرگ فوتبال ایران را نصیب من کرد. همین طور تشکر مى کنم از باشگاه و البته 
تماشاگران. تماشاگرانى که پرشور و دوست داشتنى هستند و همیشه به من لطف داشتند و 

به آنها مدیون هستم.  براى سپاهان در ادامه مسیر آرزوى موفقیت مى کنم.
و انتخاب هوادار؟

بعد از نهایى شدن جدایى از تیم ســپاهان، خب چند تیم بودند که با من تماس گرفتند. با 
احترام به همه آنها تیم هوادار را براى بازى انتخاب کردم. مالك این انتخاب فنى بود چون 
قبال با ســاکت الهامى در تیم اتکا کار کردم. مربى است که فوتبال را براى بازیکن آسان 
مى کند و االن از این انتخاب خوشحال هستم و امیدوارم بر خالف فصل گذشته یک فصل 

فوتبالى خوب را پشت سر بگذارم.
با این انگیزه به نظر مى رسد تیم هوادار در فصل جدید، ارایه گر 
بازى هاى خوبى در برابر حریفان باشــد. از ســویى به سبب 
قهرمانى ساکت الهامى با نساجى گفته مى شود تیم هوادار این 

فصل به دنبال قهرمانى در جام حذفى است!
به اعتقاد من موفقیت در فوتبال تنها به یک سرى از تیم ها اختصاص ندارد. شما مى بینید 
در لیگ برتر تیم هایى چون استقالل خوزستان و سایپا هم قهرمان لیگ برتر شده اند. در 
حالى که این تیم ها کمتر مدعى قهرمانى در لیگ برتــر بوده اند. ما هم در صورت باور و 
تالش مى توانیم دست به کار بزرگ بزنیم و این کار بزرگ لزوما قهرمانى در لیگ برتر یا 
جام حذفى نیست. اینکه ارایه گر بازى هاى خوبى در برابر حریفان باشیم و نهایت استفاده را 
از توانمندى که داریم ببریم. این خود یک موفقیت است. جو خوبى در تیم هوادار وجود دارد 
و همه به دنبال یک نمایش خوب در فصل جدید بازى ها هستیم. اینطور مى خواهم بگویم 
که آقا ساکت یک ذهنیت برنده دارد و به خوبى تالش مى کند این ذهنیت به بچه ها انتقال 

پیدا کند. ما در سایه بازى خوب به پیروزى در برابر حریفان فکر مى کنیم.
گل قشنگى به تیم المسیمیر قطر زدى!

برخى از دوستان تصور مى کردند به خاطر فصل ناموفقى که در تیم سپاهان داشتم فوتبالم 
تمام شده و علت همه حوادث فصل گذشته من بودم. دیدید که گفتم سهم خود را نادیده 
نمى گیرم اما همه علت من نبودم. فوتبال با همه زیبایى ها بى رحم است و اگر بنا به هر 
دلیلى کمى دچار افت شــوى همه تو را طرد مى کنند و این تنها خودت هســتى که باید 
به خودت کمک کنى. مى خواهم بهترین فصل فوتبالى را در تیم هوادار داشــته باشم و 
ثابت کنم من از نظر فنى افت نکردم و تنها یک سرى از اتفاقات که شاید برخى از آن ها 
ناخواسته علیه من بود موجب شدند تا یک فصل ناموفق فوتبالى داشته باشم. من به عنوان 
مدافع میانى گل زدن را دوست دارم. شــاید به این دلیل که قبال مهاجم بازى مى کردم. 
اگر موقعیتى برایم مهیا شود به خصوص روى ضربات ایستگاهى تالش مى کنم با گلزنى 

به تیم کمک کنم.
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مرضیه غفاریان
این براى اولین بار نیســت که مشکالت مالى در ذوب 
آهن قربانى مى گیرد اما براى اولین بار است که فوتبال 
بانوان این باشــگاه اصفهانى طعمــه معضل بى پولى 

مى شود. 
دو سه روز است که با گسترش شایعه انحالل این تیم 
در رسانه ها و در فضاى مجازى، مى رودکه این اتفاق به 
تدریج رنگ واقعیت به خود بگیرد. همه چیز از مصاحبه 
دو روز پیش مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با خبرگزارى 
«ایمنا» آغاز شد. على احسانى در این گفتگو از احتمال 
قوى لغو فعالیت هاى این باشگاه در فوتبال بانوان خبر 
داد. این درحالى اســت که او کمتر از دو هفته پیش در 
گفتگو با «نصف جهان» این موضوع را تکذیب کرده 
بود. احسانى به ضرس قاطع عنوان کرد بااینکه پیش از 
این صحبت هایى درخصوص انحالل چند رشته ورزشى 
در ذوب آهن مطرح شد اما در نهایت تصمیم بر آن شد 
که تیم فوتبال بانوان همچنان در رقابت هاى لیگ برتر 

حضور داشته باشد.
دقیقًا مشخص نیست که در این مدت زمان کوتاه چه 
اتفاقاتى در این باشگاه ریشه دار اصفهانى رخ داده که 
به منحل شــدن تیم فوتبال بانوان آن ختم شده اما با 
توجه به آخرین اظهار نظرهاى مدیرعامل ذوب آهن، 
بار حقوقى بازیکنان غیربومى مهمترین دلیلى است که 
مى توان براى این پیشامد متصور شد. آنطور که احسانى 
گفته هیئت مدیره این باشگاه اصفهانى حاضر نیستند از 
این پس زیر بار هزینه هایى که بازیکنان غیراصفهانى 
براى این تیم به وجود مى آورند بروند. آنها در حالى این 
موضــوع را متحمل هزینه اضافه براى باشــگاه ذوب 
آهن مى دانند که بانوان فوتبالیست این تیم معتقدند به 
اندازه غیربومى هاى تیم فوتبال مردان ذوب آهن براى 
باشگاه خودشان خرج نتراشیده اند و مطرح کردن چنین 

موضوعى بهانه اى بیش نیست.
این بازیکنان مدعى هســتند که مسئوالن ذوب آهن 
حتى آمار دقیقى از تعداد بومى ها و غیربومى هاى این 
تیم ندارند چه برســد به اینکه بخواهند مقصر انحالل 
تیم را از بین این بازیکنان بیابند. شاهد مدعى هم اینکه 
مدیرعامل این باشگاه در همان گفتگویى که خبر منحل 
شــدن قریب الوقوع تیم فوتبال بانوان باشگاه خود را 
رســانه اى کرد، تعداد بازیکنان غیراصفهانى این تیم 
را حدود 10 الى 15 نفر دانست اما کاپیتان گاندوها مى 
گوید که فقط 8 نفر از هم تیمى هاى او جزو بازیکنان 
بومى محسوب نمى شــوند. مینا داوودى که خودش 
یکى از بازیکنان غیر بومى ذوب آهن به حساب مى آید 
در گفتگو با «نصف جهان» علت این ناآگاهى مدیران 
ذوب آهن را عدم حضور شخص مدیرعامل در تمرینات 
تیم بانوان عنوان کرده و به موضوع جالبى هم اشــاره

 مى کنــد:« فصل گذشــته تعداد فوتبالیســت هاى 
اصفهانى این تیم نســبت به دوره هاى گذشته بیشتر 

هم بوده است.»
 سرمربى فصل گذشته ذوبى ها هم در این خصوص با 
کاپیتان تیم خود هم نظر است. سمیه شهبازى با اظهار 
تعجب از آمار مطرح شده از زبان مدیرعامل این باشگاه 

مى گوید 60 درصد شاگردانش بومى بوده اند.
در مقابل اما سرپرست تیم فوتبال بانوان ذوب آهن در 
گفتگو با «نصف جهان» ضمن اینکه اشــاره مى کند 
مدیرعامل این باشــگاه یکى دوبار سر تمرینات بانوان 
حاضر شده، آمار مدیرباالدستى خود در خصوص تعداد  
بازیکنان غیربومى تیم تحت سرپرســتى اش را تأیید 
مى کند. لیال کریمى همچنین مدعى است ذوب آهن 
در فصل گذشــته براى تأمین هزینه خوابگاه، تغذیه و 
ســایر امکانات مورد نیاز 11 بازیکن غیربومى خود و 
همچنین درمان آسیب هایى که برخى از آنها در طول 
مسابقات فصل با آن مواجه مى شدند، کم دچار مشکل 

نشده است. 
این وسط گروه سومى هم هستند که معتقدند اصًال تعداد 
بازیکنان بومى و غیربومى ذوب آهن مهم نیست چون به 
نظر آنها در ورزش حرفه اى این موضوع محلى از اعراب 
ندارد. بیان محمودى سرمربى پیشین گاندوها و الهام 
فرهمند ملى پوش این تیم جزو این قبیل افراد هستند. 
آنها با اظهار تأســف از این نوع نگرش مدیران ورزشى 
به فوتبال بانوان بر این باور هستند که مشکل، چیزى 

فراتر از آمار و ارقام یاران بومى و غیربومى این تیم است.
البته آنها پربیراه هم نمى گویند، چراکه کریمى هم در 
البه الى گفتگویش با ما با اشــاره به مشکالت مالى 
باشگاه ذوب آهن بر این موضوع صحه گذاشت. جالب 
آنجاســت که حدوداً دو ماه پیش مدیرعامل کارخانه 
ذوب آهن نیز بااشاره به همین مشکالت مالى اذعان 
کرده بود که با توجه به شــرایط اقتصادى کشور همه 
باشــگاه ها با چنین دغدغه اى مواجه هســتند. اما در 
سخنان ایرج رخصتى در آن زمان هیچ نشانه اى دال 
بر لغو فعالیت باشگاه ذوب آهن در فوتبال بانوان دیده 
نمى شد. شــاهد این مدعا هم اینکه او بر ادامه فعالیت 
ذوب آهن در رشته هایى که پتانسیل و استعداد کسب 
قهرمانى یا کسب حداقل نتایج در شأن نام و جایگاه این 

باشگاه را دارند تأکید داشت. 
تیم فوتبال بانوان ذوب آهن در تمامى سال هایى که در 
باالترین سطح فوتبال بانوان ایران حضور داشت هم 
نتایج درخورى کسب کرد و هم استعدادهاى مطرحى 
با درخشش در این تیم به تیم ملى فوتبال بانوان ایران 
معرفى شدند؛ بااین تفاسیر، به ذهن هیچ فوتبالدوستى 
خطور نمى کرد که تیم فوتبال بانوان ذوب آهن دو ماه 
پس از گفتگوى باالترین مقام این مجموعه درخصوص 
نحوه تیمدارى ذوبى ها در آینده، به سمت انحالل و یا 

فعالیت در سطح پایین تر پیش برود. 
البته در کنار همــه اینها نباید از نقش فعال باشــگاه 
ســپاهان در تیمدارى فوتبال بانوان چشم پوشید. این 
موضوعى اســت که مدیرعامل کارخانــه ذوب آهن 
در لفافه و مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن هم صراحتًا 
به آن اشــاره داشــته اند. آنها بر این باورند که فعالیت 
موازى در یک رشته در اســتان آنچنان لزوم ندارد چرا 
که اکثر بازیکنان بومى به تیم همشهرى مى پیوندند 
و همین باعــث تحمیل هزینه اضافه بــراى ذوبى ها 
بابت جذب غیربومى ها مى شود. ماجرا اما به همینجا 
ختم نمى شود. آنطور که از حرف هاى احسانى برمى 
آید، سیاست هاى فدراسیون فوتبال هم در این قضیه 
بى تأثیر نبوده اســت چون آنطور که باید و شــاید از 
فعالیت باشگاه ها در حوزه فوتبال بانوان حمایت نکرده

 است. 
همه اینها دست به دست هم داده تا این روزها و درحالى 
که شــنیده مى شود باشگاه اســتقالل تصمیم دارد با 
خریدن امتیاز یک تیم لیگ برترى گام بلندى براى ورود 

به فوتبال بانوان بردارد، باشگاه ریشه دار ذوب آهن 
با ممانعت از حضور بانوان سبزپوش در 
لیگ برتر و اکتفا به حضور آنها در لیگ 

اســتانى، یک گام بلند در راستاى 
انحالل عملى تیم فوتبــال بانوان 

خود برداشته باشد!

پایان بانوان سبزپوش
 سوت انحالل تیم فوتبال بانوان ذوب آهن به صدا در آمد

پورقاز:
جدایى من از سپاهان

 یک تصمیم دو طرفه بود

تمام شده و علت همه حوادث فصل گذش
اما همه علت من نبودم. فوتبال نمى گیرم
دلیلىکمىدچار افت شــوى همه تو را ط
به خودت کمک کنى. مى خواهم بهترین
ثابت کنم من از نظر فنى افت نکردم و تن
ناخواسته علیه من بود موجب شدند تا یک
مدافع میانى گل زدن را دوست دارم. شــ
اگر موقعیتى برایم مهیا شود به خصوصر

به تیم کمک کنم.

ى از آنها در طول 
 کم دچار مشکل 

تقدند اصًال تعداد 
م نیست چون به 
ع محلى از اعراب 
 گاندوها و الهام 
یل افراد هستند. 
 مدیران ورزشى 
 مشکل، چیزى 

 است.
همه اینها دست به دست هم داده تا این روزها و درحالى 
کهشــنیده مى شود باشگاه اســتقالل تصمیم دارد با 
خریدن امتیاز یک تیم لیگ برترى گام بلندى براى ورود 

به فوتبال بانوان بردارد، باشگاه ریشه دار ذوب آهن 
با ممانعت از حضور بانوان سبزپوش در 
لیگ برتر و اکتفا به حضور آنها در لیگ 
بلند در راستاى اســتانى، یک گام

انحالل عملى تیم فوتبــال بانوان 
خود برداشته باشد!

دقیقاً مشخص 
نیست که در این مدت 
زمان کوتاه چه اتفاقاتى 

در این باشگاه ریشه دار 
اصفهانى رخ داده که به 
منحل شدن تیم فوتبال 

بانوان آن ختم شده اما با 
توجه به آخرین

 اظهار نظرهاى مدیرعامل 
ذوب آهن، بار حقوقى 

بازیکنان غیربومى 
مهمترین دلیلى است که 

مى توان براى این پیشامد 
متصور شد

تیم سپاهان  در دومین بازى دوستانه خود در ترکیه به تساوى یک بر یک 
رسید، بر اساس ترکیب منتشره در سایت باشگاه سپاهان به نظر مى رسد 
مورایس در این بازى تیمش را با ســه مهاجم راهى میدان کرد، یکى در 

راس و دو مهاجم در کناره ها.
بر اساس ترکیب منتشره در سایت باشگاه سپاهان به نظر مى رسد ژوزه 
مورایس در این بازى تیمش را با سه مهاجم راهى میدان کرد، یکى در راس 
و دو مهاجم در کناره ها. براى اولین بار هم مانوئل فرناندز و آلویس کامسوبا 
در ترکیب تیم ســپاهان به میدان آمدند. ترکیب تیم سپاهان در بازى با 
استانبول اسپور از این قرار بود: رشــید مظاهرى، محمد دانشگر، محمد 

نژادمهدى، امید نورافکن، رامین رضاییان، محمد کریمى، 
جالل الدیــن على محمدى، مانوئــل فرناندز، الویس 

کامسوبا، فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو.
ترکیب تیم سپاهان در نیمه دوم دستخوش تغییر شد 

به طوریکه محمد رضا حسینى، زننده تک گل 
تیم سپاهان، در این بازى به عنوان بازیکن 
تعویضــى وارد میدان شــد. در مصاف 
نخســت با تیم داریکا اسپور که با نتیجه 

4-0 به سود تیم سپاهان پایان یافت مورایس 
از شهریار مغانلو در نوك و از محمد على نژاد و محمد رضا حسینى 

در کناره ها به عنوان مهاجم کاذب بهره برد و در بازى دوم به جاى 
محمد رضا حسینى و محمد على نژاد، فرشاد احمد زاده و آلویس 
کامســوبا بازى کردند. این تغییرات نشان مى دهد مورایس به 
دنبال شناخت ترکیب اصلى تیمش است. آنچه که مسلم است 

او تیمش را با سه مهاجم راهى میدان خواهد کرد. 
تیم سپاهان در هفته نخست لیگ برتر بازى با تیم استقالل 
در استادیوم آزادى را تجربه خواهد کرد و با توجه به افکار 
تهاجمى ژوزه مورایس و همچنین ریکاردو ساپینتو به 

نظر مى رسد شاهد بازى زیبایى از سوى دو تیم باشیم.

مهاجم ایرانى تیم ملى فوتبال در عکس تیمــى بازیکنان و کادرفنى 
لورکوزن حاضر شد.

با نهایى شدن لیست بایر لورکوزن براى فصل آینده، اعضاى این تیم 
پیش از شروع فصل 23-2022 عکسى به یادگار گرفتند.

قرمزها که در فصل گذشته رقابت هاى بوندسلیگا موفق شدند با کسب رتبه سوم، جواز 
حضور در چمپیونزلیگ را کسب کنند، خودشان را براى حضور در سه تورنمنت فصل 
آینده آماده کرده اند. سردار آزمون، مهاجم تیم ملى فوتبال ایران که در انتقالى زمستانى 
به این باشگاه پیوســت، بعد از رهایى کامل از بند مصدومیت در کنار پاتریک شیک در 
سال جدید به عنوان اصلى ترین عناصر تهاجمى سیوانه براى تحقق اهداف باشگاه به 

شمار مى رود.
درحالى که به نظر مى رســید با حضور آزمون، مهاجم اهل چک، باشگاه را به مقصدى 
دیگر ترك مى کند، مدیر جدید لورکــوزن در متقاعد کردن این بازیکن براى حضور در 
جمع شیرها موفق شــد تا در فصل آینده یکى از تهاجمى ترین تیم هاى فوتبال اروپا در 

باى آرنا حاضر باشد.
روبرت اندریخ، فلورین وریتز، موسى دیابى، پائولینیو، آدام هالوسک، دمیرباى، تیموتى 
منسا، کاسونو، پاالسیوس، کریم بلعربى و امین ادلى سایر ستارگانى هستند که سیوانه در 
کنار سردار آزمون و پاتریک شیک براى نزدیک شدن به تیم رویایى سال 2002 لورکوزن 

به آن دل بسته است.

آینده فوتبالىآینده فوتبالى
 آزمون چگونه  رقم مى خورد؟ آزمون چگونه  رقم مى خورد؟

سرمربى سپاهان هم با 3 مهاجم بازى مى کند
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معاون امور ثبتى و حقوقى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: تعیین اجاره بهاى هتل عباسى از ابتداى 

سال گذشته تاکنون در محاکم قضایى دنبال مى شود.
به گزارش روابط عمومى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان، حجت االســالم اصغر توســلى در خصوص 
اجاره بهاى هتل عباســى اظهار داشت: سند اجاره این 
موقوفه از اوایل سال 1400 دیگر تمدید نشده و مراحل 

رسیدگى به آن به مراجع قضایى سپرده شده است.
وى ادامه داد: همه امورات مربوط به هتل عباسى را از 
محاکم قضایى پیگیر هســتیم و اگر به نتیجه قطعیت 

یافته برسیم به رسانه ها اعالم خواهیم کرد.
معاون امور ثبتى و حقوقى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان در خصوص تسریع در زمینه صدور سند 
براى زمین هاى کشاورزى موقوفه در استان اصفهان 
افزود: در این زمینه جاى قدردانى از مدیرکل ثبت اسناد 
استان اصفهان دارد چرا که همکارى ویژه اى را داشتند، 
از ابتداى امسال کارگروههاى ثبتى در مناطق مختلف 

استان برگزار شده و مصوبات خوبى نیز داشته است.

وى افزود: بر اســاس این مصوبات براى صدور اسناد 
زمین هاى کشاورزى موقوفه دیگر نیازى به میخکوبى، 

دیوارچینى و فنس گذارى در نظر گرفته نمیشود.
حجت االســالم توســلى در خصوص بررسى آخرین 
وضعیت موقوفه ورنامخواست تاکید کرد: دو سال است 
که پیگیر حل مشــکالت مردم ایــن منطقه در زمینه 
ثبتى هستیم، در جلسه اخیر که با نماینده مجلس، امام 
جمعه، شــهردار و فرماندار ورنامخواست بود اتفاقات 
خوبى رخ داد و مصوب شد ادارات اجرایى تکالیف خود 

را انجام دهند.
وى افزود: اداره اوقاف در این زمینه همه مستندات خود 
را ارائه داده و مورد پذیرش و تائید همه مســئوالن نیز 

قرار گرفته است.
معاون امور ثبتى و حقوقى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان اضافه کرد: اگر اداره کل مسکن و شهرسازى، 
شــهردارى و فرمانــدارى منطقه همکارى داشــته 
باشــند به زودى مشــکالت این منطقه نیز برطرف

 خواهد شد.

تعیین اجاره بهاى هتل عباسى در محاکم قضایى

از ابتداى سال تا کنون بیش از یک میلیارد و 246 میلیون 
کیلووات ساعت انرژى خالص از سوى واحد هاى بخارى 

نیروگاه اصفهان تولید و به شبکه سراسرى تحویل شد.
مهندس عبــاس کریمى مدیرعامل شــرکت مدیریت 
تولیــد بــرق اصفهان گفــت:  تا پایــان تیرماه ســال 
جارى، بــه میزان یــک میلیــارد و 246 میلیون و 782 
هزار کیلووات ســاعت انــرژى خالــص در واحد هاى 
بخارى نیروگاه اصفهان،تولید و به شــبکه سراســرى 

تحویل شده است.
کریمى افزود: از این میــزان انرژى، 427 میلیون و 680 
هزار کیلووات ساعت انرژى الکتریکى خالص در تیرماه 

توســط واحدهاى  بخارى نیروگاه اصفهان تولید شــده 
است.

مدیرعامل نیــروگاه اصفهان در ادامه گفت: ســهم این 
نیروگاه با 5 واحد بخاري در اســتان اصفهان، 11درصد 
است که در صورت رفع محدودیت تا 15درصد افزایش 

پیدا خواهد کرد.
 وي از مردم خواست با توجه به پیک تابستان و گرمى هوا 

در مصرف برق صرفه جویى کنند.
 گفتنى است نیروگاه اصفهان داراي پنج واحد بخاري مولد 
برق با ظرفیتهاي متنوع و مجموع توان اسمی تولید 835 

مگاوات برق است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان با اشاره به نامگذارى امسال بعنوان سال 
تولید؛ دانش بنیان، اشــتغال آفرین از ســوى رهبر معظم انقالب گفت: امسال حمایت از 
شرکتهاى دانش بنیان و توسعه فعالیتهاى آنها در دستور کار شهرکهاى صنعتى اصفهان به 

عنوان محور اصلى برنامه هاى حمایتى این شرکت قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، رسول سوارى در بازدید 
از شهرك فنآورى صنایع نوین اصفهان اظهار کرد : شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان به 
عنوان یک سازمان توسعه اى و بر اساس وظایف خود، حمایت هاى متنوع و گوناگونى از صنایع 
کوچک دارد که حمایت از شرکت هاى دانش بنیان از جمله این حمایت هاست که در گام اول 
ایجاد حدود 15 کارگاه ساخته شده در شهرك فناوري اصفهان براي استقرار واحدهاي دانش 
بنیان که توان خرید و ساخت سالن تولید ندارند در دســتور کار شرکت شهرکهاي صنعتی 
اصفهان قرار گرفت و ان شاا... تا پایان ســال مورد بهره برداري قرار می گیرد. همچنین 15 
واحد دیگر در شهرکهاي صنعتی خمینی شهر و نجف آباد 2 براي استقرار واحدهاي دانش 

بنیان آماده سازي خواهد شد.

وى ادامه داد: واحدهاى دانش بنیان به عنوان یک عامل مهم براى ورود به بازارهاى نوین 
کسب و کار محسوب مى شوند و باید تالش شود زمینه حضور این نوع واحدها در عرصه هاى 

مختلف تولید و اشتغال، تسهیل و ممکن شود.
 مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان اضافه کرد: شرکت هاى دانش بنیان 
عالوه بر تامین نیازهاى داخلى و تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، مى توانند نقش بسزایى 

بر افزایش تولید، صادرات و ارزآورى کشور داشته باشند.
وى توسعه فرا صنعتى و اقتصاد دانش بنیان را راه نجات کشور از اقتصاد متکى به نفت دانست 
و گفت: استان اصفهان ظرفیت مناسبى براى توسعه پایدار و اقتصاد دانش بنیان و دستیابى به 
نسل چهارم صنعت دارد و شرکت شهرك هاى صنعتى استان نیز  برنامه ویژه اى براى حمایت 

از شرکت هاى دانش بنیان دارد.
سوارى، شهرك فناورى اصفهان را یکى از بسترهاى مناسب میزبانى از شرکت هاى دانش 
بنیان استان دانست و افزود: توسعه این شهرك مى تواند گام مهمى در حمایت از اقتصاد دانش 
بنیان وکمک به رفع چالش هاى مدیریتى و فناورى شرکت هاى تولیدى و صنعتى استان باشد. 

شهردار نجف آباد گفت: تمام تالشمان این بوده که اگر هزینه اى مى شود توجیه 
اقتصادى داشته باشــد از این رو صنایع جانبى که ارزش افزوده و داراى جذابیت و 
انگیزه براى رقابت در بخش خصوصى ایجاد مى کند یکى از محورهاى اصلى در 

طراحى پروژه بوده است.
عبدالرســول امامى در بازدید از عملیات اجرایى پروژه کشــتارگاه بزرگ صنعتى 
نجف آباد به همراه عباس مزیکى مدیرکل اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان 

در خصوص ظرفیت پروژه کشتارگاه صنعتى گفت: در هر شیفت حدود پنج تا شش 
هزار راس دام سبک، تقریبًا روزانه حدود 30 هزار راس، و در هر شیفت  400 راس 
دام سنگین و حدود 50 نفر شــتر از جمله ظرفیت کشــتار این کشتارگاه صنعتى 

مى باشد.
وى افزود: اخیراً ســالن تبدیل ضایعات و منبع بتنى آب احداث شــده و همچنین
 بخش هاى تکمیلى در حوزه تهیه دام، بحث تکمیلى تاسیسات سردخانه که اکثر 
اقالم آن وارداتى است اعم از کمپرسور و شیرآالت که 95 درصد آن  تکمیل شده 

است و مى توان بهره بردارى اولیه را استارت زد.
امامى ادامه داد: زیربناى پروژه حدود 13 هزار متر مربع اســت و زمین اولیه آن ده 
هکتار مى باشــد که البته براى آغل هاى روباز و بازارهاى دام این مقدار زمین کم 

است که امیدواریم بتوانیم آن را افزایش دهیم.
این مقام مسئول بیان داشت: این پروژه داراى زیر ساخت خط 20 کیلو ولت، خط 
انتقال گاز 25 پوند و خط پنج و نیم کیلومترى آب که حدود پنج و نیم میلیارد تومان 

5 سال پیش براى آن هزینه شده است مى باشد. 
شــهردار نجف آباد  گفت: اعتباراتى که تاکنون انجام شــده چیزى در حدود 140 
میلیارد تومان از ســال 95 تا کنون بوده است که اگر بخواهیم ارزشیابى آن هزینه 
را به روز داشته باشیم شاید باالى 500 میلیارد تومان ارزش این پروژه با توجه به 

تجهیزات عمده اى که در این پروژه نصب شده است مى باشد.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان اصفهان گفت: در سه ماهه نخست 
امسال بیش از 3 میلیارد تومان، حق بیمه 5 هزار و 447 مددجوى اصفهانى به حساب 

سازمان تامین اجتماعى پرداخت شده است.
هادى بنایى بیان داشت: در سه ماهه نخست ســال جارى بیش از 3 میلیارد و 640 
میلیون تومان حق بیمه این تعداد مددجو به حســاب سازمان تامین اجتماعى واریز 

شده است.
وى با تاکید به تعامل با سازمان تامین اجتماعى درخصوص معرفى بانوان سرپرست 
خانوار با اولویت گروه سنى 47 تا 49 سال با شــرایط خاص براى واریز حق بیمه و 
استفاده از مزایاى بازنشستگى، ادامه داد: حق بیمه تامین اجتماعى 2 هزار و 891 زن 
سرپرست خانوار در سه ماهه نخست امسال با اعتبارى بالغ بر 2 میلیارد و 923 میلیون 

تومان پرداخت شده است.
بنایى با اشاره به بهره مندى 739 نفر از مجریان طرح هاى اشتغال از خدمات تامین 
اجتماعى نیز گفت: پرداخت سرانه حق بیمه این تعداد مددجو با اعتبارى بیش از 761 

میلیون تومان انجام شده است.
وى همچنین افزود: هزار و 817 نفر از مددجویان روســتایى و عشایر تحت حمایت 
این نهاد مشمول طرح بیمه روستاییان و عشایر هستند که حق بیمه آن ها به صورت 
ساالنه توسط کمیته امداد به حساب صندوق بیمه روستاییان و عشایر واریز مى شود. 

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان اصفهان گفت: در سال گذشته، 
191 نفر از مددجویان با پرداخت حق بیمه تامین اجتماعى توسط این نهاد، از چرخه 

حمایت خارج و از مزایاى بازنشستگى برخوردار شدند.

در 4 ماهه اول امسال محقق شد

تولید بیش از یک میلیارد کیلووات برق در نیروگاه اصفهان

ایجاد کارگاه هاي آماده تولید براي اجاره به شرکت هاي دانش بنیان 

تالش شهردارى نجف آباد در جهت توجیه بودن اقتصادى هزینه هاست

پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعى 5 هزار و 447 مددجوى اصفهانى

رکورد شکنى کارگاه نورد 350
ذوب آهن اصفهان

کارگاه نــورد 350 ذوب آهــن اصفهان، رکورد 
تولید 20800 تن در تیرماه را ثبت کرد.

 مدیر مهندســى نورد ذوب آهن اصفهان گفت: 
مهندســى نورد از اواخر ســال 1400 به حدود 
19000 تن تولید رسید و در تیر امسال نیز رکورد 

20800 تن در انواع سایز هاى مختلف ثبت شد.
محمدامین یوسف زاده با اشــاره به فاکتور هاى 
ارتقاء تولیــد محصول کالف افــزود: افزایش 
ســرعت خطى و رفع ایــراد و همچنین تمرکز 
بیشــتر کارگاه نورد 350 بر روى تولید محصول 
کالف از جمله دالیــل ثبت این رکــورد تولید 

محسوب مى شوند.
وى با اشــاره به اینکه بعد از محصوالت ریل و 
انواع H ها، کالف ســومین محصــول با ارزش 
افزوده تولیدى اســت، گفــت: محصول کالف 
براى اولین بــار در حدود ســال 78 و به میزان 
2000 تن در ماه تولید شــد و روند رشد و توسعه 

تولید را در پیش گرفته است.

مدیــر مهندســى نــورد ذوب آهــن اصفهان 
دربــاره میــزان ارزش افــزوده محصــول 
صادراتــى کالف افزود: ارزش افــزوده کالف 
نســبت به میلگــرد ســاختمانى که بــا افت 
شــدیدى در قیمت روبرو شــده بیش از 2 برابر 
اســت و حاشیه ســود بســیار بهترى نسبت به 

میلگرد ها دارد.
یوســف زاده گفت: ایــن محصول بر اســاس 
اســتاندارد ملى 6030 تولید مى شود و چنانچه 
مشــترى، اســتاندارد دیگرى را بــراى تولید 
درخواست کند، بررســى و براى تولید آن اقدام 

خواهد شد.
حسین مشکین سرپرســت نورد 350 هم گفت: 
از جمله خواص ویــژه محصوالت کم کربن که 
کالف نیز در این دســته قرار مى گیرد، کشش 
پذیرى باالى آن تا قطــر 2 میلیمتر به صورت 
سرد مى باشد که کاربرد آن را در صنایع مختلف 

فراهم مى کند.


