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این زنان خشن

توزیع ناعادالنه خدمات 
بهداشتى در شهر 
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احداث «باغ خانواده»
 در تیران
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پارکینگ خودروهاى سنگین 
کمشچه راه اندازى مى شود

کالس هاى آموزشى ویژه 
سالمت خانواده

آبسردکن هایى با آب گرم 
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4 اشتباهى که 
هنگام بخارپز 
کردن غذا ها 
نباید انجام داد

آوارگان مهر امسال
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درس هاى همدان 
براى اصفهان

 بخارپــز کردن یکى از ســاده ترین و 
ســالمت ترین روش هاى پخت و پز 
است که اغلب نادیده گرفته مى شود. 
بسیارى از مردم از این روش اجتناب 

مى کنند...

عضو کارگروه تخصصى فرونشست استان اصفهان با 
بیان اینکه چنان آب مصرف مى کنیم که گویى تا ابد 
آب داریم، گفت: متاسفانه نتیجه عدم توجه به منابع و 
مصارف آب در همدان منجر به کمبود آب و فروچاله 

شد و مشابه این کار در اصفهان در حال انجام است.
بهرام نادى در گفت وگو با ایســنا درباره وضعیت آبى 
همدان و خالى شدن این سد و احتمال وقوع مشابه این 
بحران در اصفهان، اظهار کرد: مصرف آب شرب شهر 
همدان برابر 65 میلیون مترمکعب  در سال است که به 
منظور تامین بخشى از آب شرب، کنترل آب سطحى 
توسط سد اکباتان انجام مى شــود. گنجایش مخزن 

سد اکباتان ...

شوهایى که شوهایى که 
در زیرزمین متولد مى شونددر زیرزمین متولد مى شوند

2

بحران فرو نشست زمین در اصفهان مدارس را تخلیه مى کند

محکومیت ساپینتو
 به یک ماه حبس!

نشریه «فوتبال 365» پرتغال از جنجال جدید و مشکل بزرگ 
براى استقالل پرده برداشت. این رسانه پرتغالى خبر داد شوراى 
انضباطى (CD) فدراسیون فوتبال پرتغال (FPF) مجازات یک 

ماه زندان ریکاردو ساپینتو سرمربى سابق موریرنیزه....
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

کورس اصفهانى ها 
با کرمانى ها براى 
کسب  6 امتیاز

بهره بردارى از پروژه هاى منطقه 3 شهردارى اصفهان
در آیینى با حضور شهردار و دیگر مقامات مدیریت شهرى صورت گرفت؛

8
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سامان قدوسسامان قدوس
 برگشت

مأموریت شعبه خاص قوه قضاییه براى فوالد مبارکه عملکرد گوشى قدیمى خود را بهبود دهیدجهان نما رفع اختالف آبى بین اصفهان و تهرانتکنولوژى صداى مادر درد را کاهش مى دهداستان سالمت

 و 
ز
.
ب 

آگهى برگزارى انتخابات هیأت مدیره 
و بازرس اتحادیه صنف تولید و فروش استیل و برنج شهرستان اصفهان
به اســتناد ماده (17) اصالحى آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى (موضوع 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفى)، از اعضاى اتحادیه صنف تولید و فروش استیل و برنج شهرستان اصفهان دعوت مى شود 
با همراه داشتن اصل پروانه کسب (دائم یا موقت) یا کارت شناسایى معتبر، روز سه شنبه مورخ 1401/6/15 از ساعت 8 الى 
12 به مکان برگزارى انتخابات به نشانى: بازار نجارها، مسجد دارالشفا، مقابل بانک رفاه کارگران مراجعه نمایند و با شرکت در 
انتخابات، از بین داوطلبان حائز شرایط، اشخاص مورد نظر خود را (باتوجه به تعداد اعضاى اصلى مورد نیاز مشخص شده در 

جدول زیر) اتنخاب نمایند. 
اسامى داوطلبان به ترتیب حروف الفبا مى باشد 

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى: 
* اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه اداره مى شوند. تعداد اعضاى هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه، 
پنج نفر اصلى و دو نفر على البدل براى اتحادیه هاى کمتر از هزار واحد صنفى عضو و هفت نفر اصلى و سه نفر على البدل براى 

اتحادیه هاى داراى بیش از هزار واحد صنفى عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون) 
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبى آراى مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و 
دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتى 

براى انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و على البدل) برگزار مى شود. (ماده 23 قانون) 
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون 

نظارت تعیین مى شود. (تبصره 3 ماده 23 قانون) 
* براساس بند (1) ماده (19) آئین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزارى انتخابات معترض باشند، مى توانند 

ظرف مدت سه روز کارى پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند. 
* براساس ماده (17) آئین نامه، انتخابات اتحادیه هاى در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم 
دستیابى به حد نصاب مذکور، هیأت اجرایى مکلف است مطابق ماده (11) این آئین نامه نسبت به برگزارى فراخوان و برگزارى 
انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت 20 روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابى به حد 

نصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید. 
* براساس تبصره ماده (12) آئین نامه، در صورت درخواست داوطلبان، هیأت اجرایى موظف است فهرست اعضاى داراى پروانه 

کسب و نشانى واحدهاى صنفى آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتى، در اختیار آنان قرار دهد. 
* براساس تبصره (4) ماده (6) آئین نامه، افراد زیر نمى توانند در اولین انتخابات بعدى اتحادیه داوطلب شوند: 

1ـ اعضاى معزول هیأت مدیره. 
2ـ اعضاى هیأت  مدیره یا داوطلبانى که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزارى انتخابات شده 

است. 

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان- هیأت اجرایى برگزارى اتنخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

(شماره: 1401/602 تاریخ: 1401/5/31)

اسامى داوطلبان هیأت مدیره

1ـ حبیب امان الهى بهاروند
2ـ حسن برهانى 
3ـ میالد رهبریان 
4ـ کمال سجادیه 
5ـ احمد سفیدزاده 

6ـ حامد شیشه بر اصفهانى 
7ـ سجاد ضیاء بروجنى 

8ـ عبداله عابدى 
9ـ حسین مسائلى 
10ـ حسین ناطقى 

اسامى داوطلبان بازرس

1ـ محمدعلى باقرزاده          2ـ علیرضا سجادیه

تعداد مورد نیاز 

هیأت مدیره: پنج(5) نفر اصلىـ  دو (2) نفر على البدل        بازرس: یک (1) نفر اصلىـ  یک (1) نفر على البدل

 موفقیت ها و اقدامات هلدینگ میدکو در ســال هاى اخیر فراوان بوده و پیامد این 
اقدامات را مى توان در افزایش تولید حتى با وجــود محدودیت هاى انرژى، کاهش 
حوادث کارى و افزایش ایمنى در کار، کسب گواهینامه ها و جوایز متعدد از سوى این 
هلدینگ و شرکت هاى زیرمجموعه طى سال 1400، افزایش بهره ورى تولید حتى 
با کاهش عیار معادن و افزایش باطله بردارى، بومى سازى و توجه به ساخت داخل، 
توجه به مسوولیت  هاى اجتماعى در سطح محلى و کشورى، آموزش مستمر نیروى 
انســانى و برگزارى دوره هاى متعدد تخصصى در این زمینه و مهم تر از همه، قرار 
گرفتن هلدینگ میدکو در بین 100 شرکت برتر ایران با کسب رتبه 41 مشاهده کرد.

هلدینگ میدکو طى ســال 1400 توانسته از نظر کســب درآمد و سودآورى سال 
درخشانى را پشت سر بگذارد. این شرکت در مدت یاد شده بیش از 30 هزار میلیارد 
تومان فروش تلفیقى ناشــى از فعالیت شــرکت هاى زیرمجموعه و شرکت اصلى 
داشت. این در حالى است که طى ســال 1399 فروش تلفیقى شرکت کمى بیش 
از 12 هزار میلیارد تومان بود. رشد بیش از 150 درصدى فروش تلفیقى در هلدینگ 
میکو نشان مى دهد طرح هاى میدکو یکى پس از دیگرى به بهره بردارى رسید و با به 
ظرفیت رسیدن این پروژه ها در سال هاى آتى باز هم شاهد رشد فروش این هلدینگ 

خواهیم بود. 
 از آنجا که همواره در زمان بحران هــا برخى بنگاه ها زمین مى خورند و بعضى دیگر 
مى توانند بحران را به خوبى مدیریت کنند و حتى جهشــى در حرکت خود به وجود 
بیاورند که این بستگى به نوع مدیریت و عملکرد مدیریت ارشد آن بنگاه دارد، عملکرد 

شرکت "میدکو" به عنوان آخرین شرکت تحریمى با 22 هزار نفر پرسنل بدون تعدیل 
نیرو طى بهره بردارى 5 پروژه در دوره دولت قبل با 7 میلیارد دالر سرمایه در دوران 
تحریم مى تواند الگوى بخش خصوصى و سایر مجموعه هاى معدنى و صنعتى باشد.

مهم ترین برنامه هاى میدکو در سال 1401
شرکت هلدینگ میدکو با استراتژى ایجاد یکپارچگى در زنجیره تولید و استفاده از 
تیم مدیریتى قوى و مجرب در حوزه معدن و صنایع معدنى، دستیابى 134 میلیون 
تن عملیات استخراج و باطله بردارى از معادن را در اهداف برنامه هاى شرکت طى 

سال جارى قرار داده است.
این شرکت با هدف ســرمایه گذارى در بخش معادن و صنایع معدنى کشور فعالیت 
مى کند در نظر دارد گسترش فعالیت در 11 پهنه اکتشافى، 74 میلیون تن عملیات 
معدنکارى و 20 میلیون تن حمل مواد معدنى و تولیــد 17 میلیون و 800 هزار تن 

محصول را طى سال جارى اجرایى و عملیاتى کند.
این شرکت همچنین طى امسال برنامه هاى همچون، بهره بردارى از نیروگاه برق 
بوتیا، کارخانه تولید شمش منیزیم، دیواترینگ مجتمع کنسانتره و گندله زرند و درایر 

کنسانتره این مجتمع را در دستور کار قرار داده است.
این اقدامات نشان از فکرى عمیق در راستاى تحوالت بنیادین به منظور تحقق اهداف 
کلى نظام مى باشــد. بنابراین اگر عملکرد این شرکت مورد توجه سایر بنگاه ها قرار 
گیرد، کشور مى تواند به جهش تولیدى که مورد نظر رهبر معظم انقالب است، برسد.

آینده، از آن هلدینگ میدکو

واردات خودروواردات خودرو
 در انحصار  در انحصار 

خودروسازانخودروسازان
 نیست نیست
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ماه

رگال هاى رگال هاى 66 میلیون تومانى و قاچاق لباس میلیون تومانى و قاچاق لباس

فراهم کردن خدمات رفاهى در آرامســتان باغ رضوان 
یکى از ضروریاتى است که شهردارى اصفهان باید به 

آن توجه بیشترى داشته باشد.
بسیارى از شهروندان زمانى که به این آرامستان ...

سد زاینده رود
 به سرنوشت سد اکباتان دچار مى شود؟
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مأموریت شعبه خاص قوه 
قضاییه براى فوالد مبارکه

واردات خودرو در انحصار 
خودروسازان نیست

خبرخوان
 شکایت «آسیا» رد شد

  سینماپرس | از آنجــا کــه تنها یکى 
از فرزندان هوشــنگ ابتهاج به نام «آسیا» با 
انتقال پیکــر او به ایران مخالفــت کرده بود؛ 
حاال دختر ارشــد ابتهاج یعنى «یلدا» از رأى 
دادگاه آلمان براى انتقال پیکر پدرش به ایران 
خبر داد. یلدا ابتهاج اعالم کرد: «قاضى شعبه 
رســیدگى کننده دادگاه کلن رأى خــود را در 
زمینه انتقال پیکر پدرم، امیر هوشــنگ ابتهاج 
به ایران براى خاکسپارى در آرامگاه ابدى اش، 
باغ محتشم رشت، صادر کرد». اطالع رسانى 
پیشین او گویاى این بود که دو برادرش هم با 
این انتقال موافق اند و تنها دختر دیگر هوشنگ 

ابتهاج موضعى مخالف داشت.

نان در گیالن کمیاب شد
  روزنامه ایران |زن از این نانوایى به آن 
نانوایى مى رود، اما نان کجا پیدا مى شود. یک 
نانوایى کرکره اش را پایین کشــیده و بقیه هم 
نانى در بساط ندارند. او مى گوید: «این داستان 
روزهاى تعطیل در انزلى است. اگر توانستى نان 
پیدا کنى، به تو جایــزه مى دهم. یکى مى گوید 
کامل آردهایش تمام شده دیگرى هم آرد دارد 
اما بخاطر خســتگى از کار زیاد دیگر پخت و 
پز نمى کند. ویالنشــین ها و مسافرها روزهاى 
تعطیل مدام در حال خرید هســتند. مى دانى 
روزهاى تعطیل چند بار برق ما قطع مى شود؟ 
تازه توى روستاها وضع بدتر است.» این مسائل 
و مشــکالت فقط مخصوص شهرهاى استان 
گیالن نیست و تا دلتان بخواهد در روستاهاى 

این استان هم از این مشکالت مى بینى.

جاسازى عجیب هروئین 
رئیس پلیس مبارزه با مواد    خبرآنالین |
مخدر انتظامــى آذربایجان غربى از انهدام باند 
قاچاق مواد مخدر که قصد داشــتند بیش از 2 
کیلوگرم هروئین را با شــیوه بلــع و انبارى در 
معده خود به خارج از کشــور منتقل کنند، خبر 
داد. سرهنگ ابرا هیم جلیل پناه در تشریح این 
خبر گفت: 6 نفر از متهمان اقدام به بلع و انبار 2 
کیلو و 200 گرم مواد مخدر از نوع هروئین در 

معده خود کرده اند.

این هم شد زیاده  خواهى؟! 
صالــحى    جام جم آنالین |یاســــر 
نجف آبادى، دبیــر شــوراى هماهنگى نظام 
پزشکى  هاى اســتان اصفهان مى گوید برخى 
رســانه ها مدام این گونه نشــان مى دهند که 
پزشکان زیاده خواه هستند. او معتقد است حقوق 
15 تا 30 میلیون تومانى پزشــکان متخصص 

متناسب با حساسیت هاى شغلى آنها نیست.

خودروى بمبى! 
رئیس پلیس راهور بــا بیان اینکه    ایلنا |
باید بپذیریم خــودروى ملى نه ملى اســت و 
نه ایمن ادامه داد: اخیراً دو دســتگاه خودروى 
ساخت داخل درتصادف با هم دچار آتش سوزى 
شدند سئوال این است که مگر در خودروها تى 
ان تى کار گذاشتند که در تصادف دچار حریق 

مى شوند.

تغییر نام دنا در روسیه 
  گجت نیوز |  بر اســاس اطالعاتى که 
رسانه هاى روسى منتشر کرده اند، ایران خودرو 
دنا در روســیه با نام الدا گرانتــا 2023 عرضه 
خواهد شد. چند ماه پیش اخبارى مبنى بر تولید 
و معرفى یک خودروى ایرانى در کشور روسیه 
منتشر شد. به نظر مى رســد برنامه هاى ایران 
خودرو براى حضور گســترده در بازار روســیه 
باالخره نتیجه داده و به زودى اولین ســرى از 
محصوالت آبى پوشــان جاده مخصوص در 

روسیه عرضه مى شوند.

و باالخره جواب آمریکا
  انتخاب | یک مقــام ارشــد دولــت آمریکا 
گفت توافق نزدیک تر از دو هفته پیش اســت، اما 
هشدار داد که نتیجه نامشخص است «چون برخى 
شکاف ها باقى مانده اســت». «واشنگتن پست» 
نوشت: مقامات آمریکایى مى گویند پس از پاسخ به 
اصالحیه هاى ایران روى پیش نویس پیشنهادى 
اروپا احتماًال به دور دیگرى از مذاکرات در وین براى 

نهایى کردن جزئیات توافق نیاز خواهد بود.

بازگشت غول خودروسازى
 به ایران؟

  روزنامه دنیاى اقتصاد|سخنـــــگوى 
وزارت صمت گفته اســت براى واردات خودرو با 
خودروساز هایى همچون تویوتاى ژاپن و همچنین 
شــرکت هاى خودروســاز آلمانى، چینى و هندى 
مذاکراتى شده اســت. طبق اعالم وزارت صمت 
خودروهایــى مى توانند وارد ایران شــوند که اول 
حجم موتور آنها بین 1500 تا 2500 سى سى باشد 
و دوم ســقف قیمت آنها بین 20 تــا 25  هزار دالر 
باشد. گفتنى است که اکثر خودروهاى تویوتا در بازه 
قیمتى باالتر از 25 هزار دالر قرار دارند که شاید با 
مذاکرات دولت و این غول خودروسازى موانع ورود 

واردات محصوالت تویوتا به ایران برداشته شود.

گشت سلبریتى ها جدى شد
سخنگوى ستاد امر به معروف گفت:    انتخاب |
طرحى پیشنهاد داده ایم که گشــت ارشاد ابتدا سراغ 
سلبریتى هاى هنجارشکن برود؛ همان ها که الگوى 
مردم هستند. حجت االسالم سیدعلى خان محمدى به 
حواشى اخیر درباره تعیین نرخ جریمه بدحجابى پاسخ 
داد و گفت: این قضیه را از اســاس تکذیب مى کنیم. 
طرحى که به تصویب نرســیده است، چگونه قابلیت 

اجرا دارد؟

جریان مرموز از نگاه «کیهان» 
در پرونده هســته اى    روزنامه «کیهان» |
ایران، یک جریــان مرموز که در بعضــى نهادهاى 
تخصصى کشور هم رخنه هایى دارد، روى «اضطرار 
ایران» مانور مى کند و درصدد است ذیل این وضعیت 
خودســاخته و دروغین، کشــور را وادار به پذیرش 
چیزى کند که با منافع ملــى و مصالح و حتى امنیت 
آن سازگار نیست. چندى قبل یکى از این افراد گفته 
بود ایران به دو ســه ســال فضاى آرام احتیاج دارد تا 
بتواند از شرایط اضطرار عبور کند. این در حالى است 
که مسئولین اقتصادى دســت اندرکار اداره مملکت، 
یکصدا شاخص هاى اقتصادى کشور را رو به پیشرفت 

مى دانند.

نان هایى که غیب مى شوند!
ویدیوى تــازه اى در فضاى    جام جم آنالین|
مجازى دست به دست مى شود که در آن سبحانیان، 
 معاون وزیر اقتصاد آمارهاى عجیبى از میزان مصرف 
آرد در روز اعالم کرده است. سبحانیان مى گوید: روزانه 
100 میلیون قرص نان مصرف مى کنیم. میزان آرد 
مصرفى براى پخت این تعداد نان در روز، چیزى حدود 
16 هزار تن است؛ در حالى که اکنون روزانه 24 هزار تن 
آرد در کشور توزیع مى شود! پیش از این هم گفته شده 
بود که اختالف باالى قیمت آرد یارانه  اى و آزاد باعث 
شده است که برخى نانوایان آرد یارانه اى را با قیمتى 

چند برابر به فروش برسانند. 

اگر تأیید نشد چه کنیم؟!
  روزنامه همشهرى| مطابــق گــزارش 
تحقیق و تفحص، فوالد مبارکه متهم است به فساد 
90هزار میلیارد تومانى. طبیعى است که در ذهن مردم 
همین یک عدد مى ماند. از طرفى دشمن بزرگى عدد 
را بهانه کرده اســت تا مدعى فســاد سیستمى شود. 
براى عده اى ساده دل نیز باورپذیر است. حاال سئوال 
این است که اگر این گزارش در دادگاه تأیید نشود چطور 

ذهن ها اصالح مى شود؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى اسالمى 
از مأموریت شعبه خاص قوه قضاییه براى بررسى پرونده 
تخلفات فوالد مبارکه خبر داد و گفت: دستگاه قضا مانع 
خروج متهمان این پرونده از کشور مى شود.حجت ا... 
فیروزى با بیــان اینکه این گزارش بــه مرجع قضایى 
ارسال شده است بیان کرد: این موضوع در شعبه خاص 
از سوى دستگاه قضا با ابهاماتى که همراه با مستندات 
توسط هیئت تحقیق و تفحص مطرح شده از سوى قوه 
قضاییه بررسى مى شود و  اگر تخلفاتى که هیئت تحقیق 
و تفحص همراه با مستندات مشــخص کردند توسط 
مراجع قضایى احراز شود که اتهامى متوجه فردى است 

اشخاص احضار مى شوند و روند بازجویى، بازپرسى و 
صدور احکام در مرجع قضایى به صورت مستقل انجام 
مى شود.وى افزود: مواردى که از سوى هیئت تحقیق 
و تفحص احراز، بیان و شفافســازى شــده و همراه با 
مستندات تحویل دســتگاه قضا شده است، تشخیص 
جرم با دستگاه قضاست و نسبت به کسانى که تخلف 

کردند رأى مقتضى و قانونى را  صادر خواهد نمود.
نماینده مردم فســا گفــت: این گزارش تــازه به قوه 
قضاییه ارســال شــده و اگر اتهامى متوجه شــخص 
باشد، دســتگاه قضا مانع خروج متهمین این پرونده از

 کشور مى شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکیــد براینکه واردات 
خودرو در انحصار خودروســازان نخواهــد بود، گفت: 
آیین نامه واردات خودرو نهایى شــد و هر کس که بتواند 
شرایط آیین نامه را رعایت کند، مى تواند نسبت به واردات 
خودرو اقدام کند.سید رضا فاطمى امین درباره آیین نامه 
واردات خودرو، تصریح کرد: آیین نامــه واردات خودرو 
نهایى شــد و به جاى خوبى رســید. وى افزود: چند قید 
در این آیین نامه لحاظ شــده اســت؛ یکى اینکه وقتى 
خودرویى وارد مى شود باید خدمات بعد از فروش داشته 
باشد؛ همچنین وقتى خودرویى وارد مى شود باید انتقال 
فناورى صورت بگیرد. فاطمى امین تأکید کرد: هر کس 

این شــرایط را ایجاد کند مى تواند خودرو وارد کند و این 
منحصر به خودروسازان نیســت.وى با بیان اینکه قرار 
نیست خودروهاى لوکس وارد شــود، ادامه داد: واردات 
خودروهاى دست دوم هم طبق قانون ممنوع است.وزیر 
صمت درباره اینکه آیا مشخص است که واردات خودروها 
از چه کشورهایى انجام مى شود، گفت: بازرگانان مشخص 
مى کنند که خودرو از چه کشورى وارد شود و قیدى وجود 
ندارد.وزیر صمت درباره اینکه چرا قرعه کشى خودرو که 
قرار بود 1401 برداشته شود هنوز برقرار است، اظهارکرد : 
قرار بر این است که قرعه کشى خودرو در طول سال به 

تدریج حذف شود که درحال انجام است.

دریا قدرتى پور
فشــن شــوهاى غیرمجاز این روزها مثل قارچ زیاد 
شــده اند و کاســبى خوبى هم به راه انداخته اند. این 
فروشــگاه هاى زیرزمینى جنسشــان هم جور است، 
از لوازم آرایشــى قاچاق گرفته تا شــال و روسرى و 
کیف و کفــش و لباس هاى تاناکورایــى که کمتر در 

فروشگاه هاى سطح شهر دیده مى شود. 
این مزون ها اکنون بــراى خود بــرو و بیایى دارند و 
بانیانشان نه تنها لباس مى فروشند بلکه فال مى گیرند، 
رمالى مى کنند و حتى گاهى اوقات مقدمات مهاجرت 

دختران به خارج از کشور را هم جور مى کنند.
کارت ویزیت این شوهاى لباس به آسانى در مزون ها، 
استخرها و سالن هاى زیبایى دست به دست مى شود. 
نشانى این شــوها نیز یا دهان به دهان مى چرخد یا در 
بازار بى انتهاى اینترنت و اینستاگرام  که همه رقم آگهى 
براى استخدام دختران و پسران خوش چهره که قرار 
است در شوى پوشــاك امارات یا ترکیه و مالزى بازار 
گرمى کنند، در دسترس است. آنها به ظاهر فروشنده 
پوشــاك هســتند، اما پلیس این عنوان را فقط یک 
پوشش مى داند که قانون و قانونگذار را مجاب نمى کند.

دایره فعالیت شوهاى زیر زمینى آنقدر در حال افزایش 
است که با عبور از کنار برخى مغازه ها و آرایشگاه هاى 
زنانه به خصوص در باالى شــهر به خوبى مى توانى 
کاغذ ها و پوســترهایى را ببینى که شــهروندان را به 
این شــوهاى زیر زمینى دعوت مى کنند. داالن هاى 
زیرزمینى پــر زرق و برقــى که جوانان را به ســمت 
خودشان مى کشند تا صحنه گردانان این شوها بتوانند 

از طریق آنها پول دربیاورند. 
اگرچه چندى پیش قوانینى بــراى ترویج مد ایرانى-

اسالمى تدوین شد و در ظاهر ســبب توقف شوهاى 
زیرزمینى لباس شد اما آشفتگى در نمایشگاه هاى مد 
ایرانى و خألهاى زیادى که در این رابطه وجود دارد این 
فرصت را براى بسیارى از ســودجویان ایجاد کرد تا از 

این آب گل آلود ماهى بگیرند. 
دولت در تیرماه سال 1387 آیین نامه اجرایى ساماندهى 
مد را ابالغ کــرد و کارگروهى مرکــب از  نمایندگان 

دستگاه هاى مختلف مرتبط تشکیل شد اما هنوز نقش 
دستگاه هاى اجرایى در این زمینه کمرنگ است.

رئیس اتحادیه پوشــاك دلیل اجرا نشدن صحیح این 
آیین نامه ها را شــبکه گسترده شــوهاى زیرزمینى

 مى داند. او البته از نظارت هاى مرحله اى مى گوید و 
این در حالى است که گاهى افراد، زیرزمین یا پارکینگ 
خانه مسکونیشان را تبدیل به کارگاه تولید مانتو کرده 
اند و چون هیچ مجوزى هم از اتحادیه ندارند، اتحادیه 
نمى تواند دسترسى آسانى به این کارگاه ها داشته باشد. 
همچنین وجود خأل قانونى در زمینه نظارت بر شوهاى 
لباس موجب شــده جوالن این مراکز افزایش یافته و 
سوء استفاده کنندگان با اســتفاده از این خأل به راحتى 
لباس هاى تاناکــورا، بنجل و بى کیفیــت را در قالب 

شوهاى زیرزمینى لباس به فروش برسانند.
گرچه به گفته ابوالقاسم شیرازى تیم هاى رصد فضاى 

مجازى قرار است بررسى هاى بیشترى در این رابطه 
انجام دهند تا لباس هاى نامتعارف از جرگه مد خارج 
شود، اما شواهد نشان مى دهد که این قوانین چندان 

در زمینه شوهاى زیرزمینى کارآمد نبوده است.
این نمایشگاه هاى پنهان چنان در پستوها خزیده اند 
که در بسیارى مواقع به دور از چشم قانون فعالیت هاى 
مویرگى دارند و از این طریــق با قیمت هاى نجومى 
سر و کار دارند. شاهد این مدعا هم رگال هایى است 
که گاهى تا 6 تا 7 میلیون فروخته مى شود. ماجراى 
این رگال ها این اســت که هر فروشنده اى مى تواند 
قلمرویى از مکانى که قرار است شو در آن اجرا شود را 
بخرد و هر چه این مکان ها الکچرى تر باشند، قیمت 

رگال ها هم باالتر مى رود. 
این موضوع اما تنها گریبان فرهنــگ را نمى گیرد. 
این مانکن ها یا شوهاى شبکه اى اکثراً از مدل هاى 

ماهواره اى خط گرفته اند و یا لباس هایى هستند که 
به شکل دست دوم از کشورهاى عربى و اروپایى روى 
رگال ها جا باز کرده اند و باعث گالیه مندى صنوف 

شده اند.  
در این میان کرسى نشینان مجلس مى گویند کمبود 
قانونى در ایــن رابطه با برخورد با این فروشــندگان 
وجود نــدارد. آنها این وظیفه را بــر دوش پلیس مى 
اندازند که با قدرت این مســئله را دنبال کند. به نظر 
آنها نهادهاى ذیربط هم باید به این ماجرا ورود کنند و 
این موضوع را به شکل ریشه اى و کامل حل و فصل

 کنند. 
اما نکته اینجاست که تا زمانى که محصوالت داخلى 
به روز نباشــد و بر حسب ســلیقه و فرهنگ ایرانى 
اســالمى و ســلیقه جوانان پیش نرود، آنها شوهاى 

زیرزمینى را ترجیح خواهند داد.

رگال هاى 6 میلیون تومانى و قاچاق لباس

شوهایى که در زیرزمین متولد مى شوند

معاون هنرى وزارت ارشاد گفته است: من معاون هنرى وزارت فرهنگ 
و ارشاد دولت جمهورى اسالمى ایران هستم. اینکه هنرمندان بگویند 
نماینده ما هستید، چنین موضوعى صحت ندارد. برخى از هنرمندان 

عالقه مند به یارکشى هستند. 
محمود ســاالرى تصریح کرد: من نماینده هنرمندان نیستم، نماینده 
دولت جمهورى اسالمى ایران هستم و باید منویات آن را اجرا کنم. اگر 
هنرمندى بخواهد بى اخالقى یا اخالق لیبرالى را ترویج کند، دلیل ندارد 
دولت از او حمایت کند. هر فردى که مى خواهد به جمهورى اسالمى 

توهین کند، پولش را از همان افرادى بگیرد که به او مى گویند توهین 
کند. چه ضرورتى دارد دولت از او حمایت کند؟

وى بیان کرد: پول توهین به جمهورى اســالمى ایران، از جمهورى 
اسالمى ایران نمى تواند تأمین شــود. حمایت ها فقط شامل جریانى 
از هنر است که بتواند منشــور هنر جمهورى اسالمى ایران را که امام 
خمینى (ره) بیان کردند، تقویت کند. هر کس در این جریان و تقویت 

آن هست، حتمًا حمایت مى شود.
ســاالرى اظهار کرد: برخــى از هنرمنــدان معتقدند هنــر کار دلى 

اســت و مى خواهند کار دلشــان را انجــام دهند. دولــت نمى تواند 
پول بیت المــال را به هنرمندى بدهــد که کار دلــش را انجام دهد. 
از لحاظ اخالقى، شــرعى و عرفى قائل به این موضوع نیســتم. هر 
فردى کــه مى خواهد کار دلــش را انجام دهد، چه خــوب که انجام 
مى دهد؛ منابع مالــى اش را از جاى دیگرى تأ میــن کند. منابع مالى 
دولت جمهورى اســالمى ایران، مختص آثارى اســت کــه بتواند 
جریان هنر اصیــل و واالى انقالب اســالمى را پیش ببــرد و این 

دسته بندى ماست.

به تازگــى فیلمى از 
یکى از شــهروندان 
منتشر شده که نشان 
مى دهد گوشت قرمز 
چرخ کرده خریدارى 
شده از فروشگاه هاى 
شهروند وقتى در زیر 
آب شستشو مى شود، رنگ آن از قرمز به سفید تغییر مى کند و بافتى شبیه 

پنبه به خود مى گیرد.
داود قربانیان،  مدیرعامل شرکت شــهروند در این باره توضیح داد: ساختار 
گوشت متشکل از پروتئین و چربى اســت و سلول هاى اکتین و میوزین در 
اثر چرخ کردن، ساختار سلولى آنها دچار گسســت مى شود به دلیل اینکه 
این ساختار سلولى شکسته مى شود محتوى ساختار سلولى به راحتى با آب 
شسته مى شود و این رنگدانه هاى میوگلوبین که داخل گوشت وجود دارد و 

خون آبه اى که در داخل خون است به دلیل شستشو از بین مى رود.
وى افزود: طبیعى اســت که هر گوشتى بعد از شستشــو رنگش تغییر پیدا 
کند. در ماه هاى گذشــته هم البته یکى دو مورد ابهام داشــت و بعضى از 
شهروندان گوشت چرخ کرده را شستشو مى دادند، بعد مى دیدند که رنگش 
تغییر کرد. این ناشى از ساختار پروتئینى گوشت و شسته شدن و خارج شدن 

طبیعى است. رنگدانه هاى داخل گوشت است که یک امر کامال ً

مانیفست معاونت فرهنگى وزارت ارشاد

الدن ایرانمنش
سال گذشــته پاى 194 هزار و 658 نفر زن به پزشکى قانونى باز شده 
است. این زنان به دلیل نزاع به این مراکز  مراجعه کرده اند؛ آمارهایى 

که نشان مى دهد حضور زنان در خشونت ها افزایش پیدا کرده است. 
آسیب شناســان علت این موضوع را در بین خانواده ها ریشه یابى مى 
کنند. به نظر آنها تغییر نگرش نسبت به دختران و تغییر در سبک تربیتى 

آنها از دالیل افزایش خشونت در بین زنان است.
فهیمه صدر، روان شناسى اســت که این تغییر نگرش ها را موشکافى 
کرده و معتقد است عوامل متعددى در به وجود آمدن این موضوع نقش 
دارد. به گفته این آسیب شناس، طى ده پانزده سال اخیر نگرش خانواده 
هاى ایرانى به دختران تغییر یافته و آنها دیگر وجود خشونت در فرزند 

دخترشان را یک تابو نمى بینند.
صدر به نکات جالب ترى هم اشــاره مى کند؛ اینکه خشونت یک امر 
فیزیکى است که در پى خشم شکل مى گیرد و این در حالى است که در 
گذشته خشم در میان زنان یک امر درونى بوده و زنان چون نمى توانسته 
اند نماد بیرونى این خشم که خشونت است را اعمال کنند، آن را درون 
خود مى ریختند اما حاال باز شدن میدان براى زنان باعث شده که آنها 

خشمشان را بروز دهند.  
به گفته این آسیب شناس اجتماعى، میزان زنانه شدن خشونت نسبت 
به گذشته افزایش داشته؛ همانگونه که آسیب هاى اجتماعى همچون 

اعتیاد در بین آنها زیاد شده است. 

وى ادامه داد: اولین دلیل به تربیت و سبک هاى تربیتى باز مى گردد. 
در گذشته اعمال خشونت توسط یک زن یا دختر امرى نهى شده بوده و 

هیچ خشونتى از جانب آنها در جامعه پذیرفته نبود.  
در کنار این دالیل، آزادى رفتارى دختران نیز افزایش پیدا کرده و مثًال 
اگر در گذشته دخترى حق نداشت از ســاعتى دیرتر به منزل برگردد، 
حاال خانواده ها دیرتــر آمدن به خانه را مى پذیرنــد. این عوامل همه 
به یکدیگر مرتبط اند. در کنار این موضوع آگاهى زنان در ســال هاى 
اخیر براى کسب حقوق خود در بروز خشم مؤثر است.گرچه وقتى پاى 
خشونت در میان باشــد، گاهى موضوع تنها به یک واکنش ساده ختم 
نمى شود و ممکن است فرد حتى یک عضو از بدن خود را از دست بدهد 
یا موجب نقص عضو یا مرگ فرد دیگرى شــود. موضوعى که به نظر 
مى رسد نیازمند ریشه یابى و آموزش هاى بیشــترى است تا تب تند 
خشــونت را در زنان که به عنوان اجزاى اصلى کانون هاى خانوادگى 

هستند پایین آورد.
البته به گفته آســیب شناســان نمى توان براى کل جامعه یک نسخه 
پیچید. آنها بر این باورند که مسائل بیرونى مانند بیکارى، تورم، گرانى و 
فقر این توانایى را دارد که آمار خشونت و نزاع را به آسانى و مرتباً باال ببرد 
و نمى توان آن را انکار یا تکذیب کرد، اما در کنار این عامل بسیار مهم 
و انکارناپذیر، مســائل درونى از جمله ناتوانى در کنترل خشم، نداشتن 
مهارت گفتگو براى حل مشکل و اجتناب از تنش و آموزش ندیدن نیز 
تأثیر قابل توجهى در تشدید خشونت ها به خصوص در میان زنان است. 

ماجراى گوشت هایى
 که سفید مى شوند! 

این زنان خشن
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محکومیت شرکت دارویى
مدیــر کل تعزیــرات حکومتى اســتان اصفهان 
گفت: یک شــرکت تولیدى مواد اولیه دارو سازى 
در توزیع مواد ســوربیتول که از مواد اولیه شــیرین 
کننده نوشیدنى هایى مانند آب میوه و ساخت خمیر 
دندان و دیگر محصــوالت دارویى کاربــرد دارد، 
مرتکب گرانفروشى شده بود که به اداره کل تعزیرات 
حکومتى معرفى شد. على اکبر مختارى افزود: پرونده 
به شعبه پنجم بدوى ارجاع شد و تخلف محرز و عالوه 
بر مهر کردن پروانه واحد به تخلــف اول، متهم به 
پرداخت جزاى نقدى به میزان بیش از یک میلیارد و 

491 میلیون ریال در حق دولت محکوم شد.

فروش مرغ یخ زده با 
جعل عنوان 

رئیس پلیس امنیت اقتصادى استان گفت: ماموران 
پلیس امنیــت اقتصادى اســتان حیــن بازدید از 
مغازه هاى مرغ فروشى متوجه تخلف بزرگ یکى از 
مرغ فروشى ها شدند. سرهنگ کامران ریاحى افزود: 
در بازرسى دقیق صورت گرفته از این محل مذکور 
مشخص شد صاحب مغازه، مرغ هاى یخ زده دولتى 
را در شرایط بسیار غیر بهداشتى و غیرقانونى ذوب 
و پس از قطعه بندى اقدام به بسته بندى نموده و با 
جعل عنوان یک برند مطرح آن ها را به قیمت گزاف 
به فروش مى رســاند. وى با بیان اینکه کارشناسان 
ارزش این مرغ ها را 8 میلیارد ریــال اعالم کردند 
گفت: این متهم دســتگیر و تحویل مراجع قضایى 

شد.

کاهش 69 درصدى آب سدهاى 
بزرگ استان

مدیر بهره بــردارى و نگهدارى از تاسیســات آبى 
شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: مجموع ذخیره 
آب سد هاى بزرگ استان اصفهان تا دوم شهریورماه 
به 276 میلیون مترمکعب رســید.  احسان ا... امینى 
اظهار کرد: ذخیره ســد مخزنى زاینده رود با ظرفیت 
نرمال یک میلیارد و 239 میلیون متر مکعب به 236 
میلیون مترمکعب رســید. او با بیــان این که ذخیره 
آبى سد زاینده رود نسبت به سال گذشته 15 درصد 
کاهش داشته است ادامه داد: در مقایسه با بلندمدت 
(50 ســال)، ذخیره آب این ســد 72 درصد کاهش 
یافته است. وى با اشــاره به این که میزان پرشدگى 
سد هاى استان 20 درصد اســت، خاطر نشان کرد: 
بررسى وضعیت سد هاى اســتان نشان مى دهد که 
میزان پرشدگى سد ها نسبت به میانگین بلند مدت با 

کاهشى معادل 69 درصد مواجه بوده است.

کالس هاى آموزشى در بازار 
گل و گیاه 

مدیر بازارهاى روز شــهردارى اصفهان از برگزارى 
کالس هاى آموزشــى مجموعه بــازار گل و گیاه 
شــهردارى این کالنشــهر از ابتداى شــهریورماه 
ســال جارى طى هشت جلســه به صورت تئورى و 
عملى خبر داد. مجید صادقى اظهار کرد: از متقاضیان 
دعوت مى شــود جهت ثبت نــام بــراى حضور در 
کالس هاى آموزشــى بازار گل و گیاه شــهردارى 
اصفهان در ســاعات ادارى به دفتر این بازار مراجعه 

کنند.

جمع آورى روزانه 11  سگ در 
نجف آباد

معاونت خدمات شــهرى شــهردارى نجــف آباد 
گفت: روزانه به طور متوســط بین 7 تــا 11 قالده 
ســگ بالصاحــب از مناطــق مختلف شــهرى
 نجف آباد جمع آورى مى شــود. امیــن ایوبى بیان 
داشت: با یک شرکت در حال قرارداد بستن هستیم 
که کًال بحث ســگ هاى ولگــرد را از جمع آورى 
تا نگهــدارى به آن واگــذار کنیــم. وى گفت: در 
حال حاضر 576 قالده ســگ در محــل نگهدارى 
سگ هاى شهردارى جمع آورى و در حال محافظت 

و نگهدارى هستند.

خبر

فرمانده انتظامى اســتان از کشــف 3 ُتن و 120 کیلو 
انواع مواد مخدر طى مرداد ماه امسال توسط مأموران 
پلیس مبارزه بــا مواد مخدر ایــن فرماندهى خبر داد. 
سردار محمدرضا میرحیدرى اظهار داشت: با اقدامات 
اطالعاتى و اشــرافیت باالى مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر بر راه هاى اصلى، فرعى، بیابانى و کویرى 
استان طى یک مرداد ماه امسال 3 ُتن و 120 کیلو انواع 

مواد مخدر کشف شد. 
وى افزود: 2 ُتن و 730 کیلو و408 گــرم از این مواد 
تریاك، 59 کیلو و 780 گرم هروئین، 274 کیلو و 131 

گرم حشیش و 55 کیلو و 7 گرم شیشه بود.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان از انهدام یک باند 
5 نفره قاچاق مواد مخدر در این مــاه خبر داد و اظهار 
داشت: در این مدت 22 ســوداگر مرگ دستگیر، 33 
دســتگاه خودرو و 3 دستگاه موتورســیکلت توقیف 
و 3 قبضــه ســالح نیــز از قاچاقچیان مــواد مخدر

 کشف شد.
ســردار میرحیدرى همچنین به اجــراى 246 مرحله 
طرح پاکســازى نقاط آلوده و مبارزه با خرده فروشان 
مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در این مدت 79 نفر حمل 
کننده و هزار و 20 نفر توزیع کننــده ُخرد مواد مخدر 

دستگیر شدند.

نائب رئیس انجمن انبوه ســازان اســتان اصفهان گفت: 
جلســه اى با مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان، 
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان و انجمن انبوه سازان 
اصفهان برگزار شد. در این جلسه زمین هاى طرح نهضت 
ملى مسکن توسط شرکت عمران بهارستان به هشت انبوه 
ساز برتر استان اصفهان براى آغاز ســاخت و ساز تحویل  

داده شد.
سید کریم داوودى تصریح کرد: براســاس توافقات انجام 
شــده، انبوه سازان اســتان اصفهان 15 هزار واحد مسکن 
استان اصفهان در شهرهاى بهارستان، مجلسى و فوالدشهر 
را خواهند ساخت و در صورتى که مشکالت و ساز و کارهاى 

ادارى تسهیل شود، این واحدها طى یکسال و نیم تا دوسال 
آینده به متقاضیان تحویل خواهد شد.

داوودى با اشاره به پتانسیل باالى انبوه سازان اصفهان در 
ساخت مسکن در استان هاى مختلف، تصریح کرد: امروز 
فرصت هاى ســرمایه گذارى انبوه سازان در اصفهان براى 
ساخت و ساز زیاد است و مناطق حاشیه زاینده رود و یا جنوب 
شهر اصفهان فرصت هاى بهترى براى انبوه سازى دارند و 
به نوعى 80 درصد انبوه سازان اصفهان براى 10 درصد افراد 
خاص تولید مســکن دارند، اما امیدواریم انبوه سازان براى 
قشر پایین هم مسکن تولید کنند چون کشور نیازمند مسکن 

ارزان تر براى دهک هاى پایین تر و متوسط جامعه است.

ساخت 15 هزار خانه در 
بهارستان، مجلسى و فوالدشهر

3 ُتن مواد مخدر در اصفهان 
کشف شد

دیگر تقریبًا به غافلگیر شدن عادت کرده ایم اما غافلگیرى 
آن هم از نوع تخلیه 100 مدرسه در آستانه باز شدن مدارس 
بیشتر به یک فاجعه شبیه است؛ خبرى که استاندار اصفهان 
در اردیبهشت ماه سال جارى عنوان کرد و دستور تخلیه  100 

مدرسه به علت تهدید فرونشست را داد.
ســید رضا مرتضوى این موضوع را در گردهمایى رئیسان 
مجامع خیران مدرســه ساز کشــور مطرح کرد و از خیران 
خواست که در زمینه ساخت مدارس همکارى بیشترى داشته 

باشند تا بتوان از این بحران عبور کرد.
انتشار این خبر در حالى بود که این مدارس اغلب دو نوبته و 
داراى تراکم باال هم هستند و بعد از کمبود معلم و تجهیزات و 
فرسودگى مدارس این بار اصفهان با کمبود فضاى آموزشى 

هم مواجه شده است. 
کمتر از یک ماه دیگر تا سال تحصیلى جدید باقى مانده و 
این خبر نشان مى دهد که بازگشایى مدارس امسال تغییرات 
جدى ترى را به خود خواهد دید و به نظر مى رسد که مدارس 
سالم تر باید بار مدارس تخلیه شــده ناشى از تهدید خطر 

فرونشست را نیز به دوش بکشند. 
در خردادماه امسال اما آمار دیگرى از زبان مدیر کل نوسازى 
بهسازى مدارس اصفهان هم منتشر شد که فاصله زیادى 

با عددهایى داشت که استاندار از آنها سخن گفته بود. این 
آمار را مدیر کل نوسازى و بهسازى مدارس استان اصفهان 
منتشر کرد و تعداد مدارس تخلیه شده به دلیل فرونشست 
را 32 باب مدرسه دانســت. به گفته مجید نسیمى،15 باب 
مدرســه فقط در ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان دچار 

فرونشست زمین شده اند.
حال چه 100 مدرسه و چه 32 مدرسه، اینها اعداد کوچکى 
نیســتند و در حالى مطرح مى شــود که هم اکنون سرانه 
آموزشى در استان نیز چندان وضعیت خوبى ندارد. آنطور که 
اعالم شده، این سرانه در اصفهان 6/26 مترمربع است، یعنى 
چیزى بیشتر از میانگین کشورى و کمتر از استانداردها. این در 
حالى است که کمترین فضاى آموزشى به ترتیب مربوط به 
شهرستان هاى خمینى شهر، برخوار، فالورجان، شاهین شهر، 

نجف آباد و شهرضاست.
داســتان فرونشســت زمین در اصفهان غم انگیز است. 
داستانى که اکنون مدارس را نشانه گرفته است. این پدیده از

 دشت ها شروع شد و حاال به مدارس رسیده است. زمین ها 
تشنه شده اند و مثل صاعقه به مدارسى زده اند که دیگر جایى 

براى دانش آموزانشان ندارند. 
همین اواخر بود که عضو کارگروه تخصصى فرونشســت 
استان اصفهان با اشاره به نتایج مطالعات جدید از وضعیت 

فرونشست زمین، گفت: میزان فرونشست در برخى نقاط 
شهر اصفهان به 22 سانتیمتر رســیده و این در حالى است 
که در اروپا اگر فرونشست بیش از 4 میلیمتر باشد وضع غیر 
عادى اعالم مى شــود. این میزان در اصفهان چندین برابر 
است اما نه وضع غیر عادى اعالم مى شود و نه کارى صورت 

گرفت تا رسید به اوضاع وخیم امروز. 
آخرین برآیند بررســى هاى کارشناسى از وضعیت مدارس 
استان بیانگر آن اســت که مدارس ســه ناحیه آموزش و 
پرورش مرکز استان و برخى  شهرستان ها از جمله برخوار، 
شاهین شهر و میمه و خمینى شهر با مشکل جدى فرونشست 

مواجه هستند.
به گفته کارشناسان، هر شهر و آبادى که به مرحله فرونشست 
برسد جز تخلیه و متروکه اعالم شدن راهکار دیگرى پیش 
رویش نیست. تنها راهکار پیشگیرانه از فرونشست کاهش 
تخلیه سفره ها و تعادل بخشى آبخوان هاست که در حوضه 
زاینده رود عمده ترین نقش را رودخانه مى تواند ایفا کند اما 
با خشکى آن این نقش حذف شده و مشکل همچنان ادامه 
دارد. زلزله خاموش این بار باعث تخلیه 32 مدرسه شده و اگر 
راهکار جدى زیست محیطى اندیشیده نشود شاید کویر و 
الیه هاى زمین با حرکت خود در آینده مدارس بیشترى را 

هم به تخلیه شدن وادارند.

بحران فرونشست زمین در اصفهان مدارس را تخلیه مى کند

آوارگان مهر امسال

آبسردکن هایى با آب گرم 
نصف جهان   فراهم کردن خدمات رفاهى در آرامستان 
باغ رضوان یکى از ضروریاتى اســت که شهردارى 

اصفهان باید به آن توجه بیشترى داشته باشد.
بسیارى از شــهروندان زمانى که به این آرامستان 
مراجعه مى کنند در شــرایط بدنى مناسبى نیستند و 
با توجه به گرماى هوا و شرایط روحى نامناسب آنها 
حداقل خدمت رفاهى که مى شــود به آنها داد وجود 
آبسردکن هایى است که در این شرایط امرى ضرورى 

به شمار مى رود.
این در حالى است که در بیشتر مواقع این آبسردکن ها

 یا کار نمى کنند و یا خاموش هستند و نمى توانند از 
لحاظ خدمات رســانى به همراهان متوفیان کارایى 

داشته باشند. 
به دلیل اینکه ســازمان آرامســتان هاى شهردارى 
اصفهان باید خدمات مربوط بــه حمل، کفن و دفن 
و خدمات پس از خاکسپارى اموات را به شهروندان 
ارائه دهد، انتظار مى رود براى تأمین خدمات رفاهى 
همچون فروشــگاه هاى مواد غذایى، آب سردکن و 
پارکینگ خودرو اقداماتى در نظر گیرد تا زمینه ســاز 

تسلى خاطر بازماندگان شود.

پارکینگ خودروهاى سنگین کمشچه
 راه اندازى مى شود

نصف جهان  شهردار کمشچه گفت: عملیات اصالح 
میدان ورودى شهر کمشــچه با هفت میلیارد ریال 

اعتبار آغاز شده و تا دو ماه آینده تکمیل مى شود.
محمد طرمه فروشان طهرانى با بیان اینکه اولویت 
امسال ما تکمیل پروژه هاى نیمه تمام است، افزود: 
یکى از پروژه هاى مهم، اصالح میدان ورودى شهر 

و دو بانده کردن جاده کمشچه به اردستان است.

وى در بخــش دیگرى از ســخنانش بــه احداث 
پارکینگ خودروهاى ســنگین اشــاره کرد و بیان 
داشــت: این پارکینگ در زمینى به مســاحت 20 
هزار مترمربع جانمایى شــده و براى دیوار کشــى 
آن اعتبارى بالــغ بر پنج میلیارد ریــال پیش بینى 
شــده و در دهه فجــر امســال به بهــره بردارى

 مى رسد.

نگاه روز

مریم محسنى
یکى از مهمترین عواملى کــه باعث کاهش اختالف 
سطح فقر در محالت شهرى مى شود نحوه دسترسى 
ساکنان به خدمات و تجهیزات شهرى است. این بدان 
معناست که در تمامى سطح شهر و از جمله محالت به 
شکل عادالنه اى شاهد پراکندگى مراکز خدماتى باشیم.

این در حالى است که در سطح شــهر اصفهان چنین 
اتفاقى نیفتاده و در محالت پایین تر شهر توزیع فضاهاى 

خدماتى به شکل مناسب کمتر دیده مى شود.
در این محالت دسترسى شهروندان به مراکز بهداشتى و 
درمانى و غیره آسان نبوده و شهروندان باید با طى کردن 

مسافت هاى طوالنى به مراکز خدماتى مراجعه کنند. 
باید توجه داشت گرچه برخى از مراکز خدماتى چندان 
ضرورتى براى شهروندان ندارد اما وجود مراکز بهداشتى 
و درمانى، بیمارستان، مراکز بهداشــت، داروخانه ها و 
درمانگاه ها از ضروریاتى است که در هر محله باید وجود 
داشته باشد تا شهروندان بتوانند در مواقعى که با مشکل 

روبه رو مى شوند به این مراکز مراجعه کنند.
متأســفانه نابرابرى در این موضوع به شکل واضح و 
روشنى در مناطق و محالت اصفهان مشخص است 
برخى محالت از لحاظ دسترســى به این خدمات در 

وضعیت مناسبى قرار ندارند.

توزیع ناعادالنه خدمات بهداشتى در شهر

کالس هاى آموزشى ویژه سالمت خانواده
نصف جهان   اداره توســعه فرهنگ سالمت سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان در 
راستاى اهمیت ارتقاى سواد سالمت در بین خانواده ها 
به برگزارى کالس هاى آموزشى با محوریت سالمت 

اقدام کرده است.
این کالس هاى آموزشــى در حوزه پیشــگیرى در 
قالب شــش عنوان شــامل «آموزش و پیشگیرى از 
بیمارى هاى شایع زنان»،«بهداشت فردى و عمومى»، 
«تغذیه سالم»، «سالمت سالمندان»، «رشد و تکامل 

کودکان» و «خطرســنجى بیمــارى دیابت» برگزار
 مى شود. این کالس ها با در نظر گرفتن سالمت تمامى 
افراد خانواده در سنین مختلف در شهریورماه به صورت 
کالس هاى یک روزه در اداره توسعه فرهنگ سالمت 

برگزار خواهد شد.
عالقه مندان براي کســب اطالعات بیشــتر درباره 
برگزاري کالس هاى آموزشــى مى توانند با شــماره 
35211990 (اداره توســعه فرهنگ  سالمت)تماس 

حاصل نمایند.

احداث «باغ خانواده» در تیران
نصف جهان  شهردار تیران از احداث «باغ خانواده» 
در این شهر خبر داد. حسن حجتى افزود: براى احداث 
این باغ بالغ بر10 هکتار زمیــن اختصاص یافته و 
عملیات ساخت آن در سال جارى اجرایى و عملیاتى 
مى شــود. وى افزود: تکمیل پروژه ورودى شرق 
تیران، تکمیل سنگفرش «خیابان طهران قدیم»، 
آســفالت معابر، تقویت امکانات پارك هاى محلى، 

ساماندهى گلزار شهدا و زیباســازى شهر از دیگر 
برنامه هاى شهردارى تیران در سال جارى است.

شهردار تیران در ادامه با اشاره به بودجه 810 میلیارد 
ریالى این شــهردارى بیان داشــت: این اعتبار در 
مقایسه با سال گذشته 70 درصد رشد داشته و امسال 
بیش از 70 درصد بودجه به پروژه هاى عمرانى و 23 

درصد به هزینه هاى جارى اختصاص یافته است.

رفع اختالف آبى بین اصفهان و تهران 
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان با 
بیان اینکه مصوبات سفر رئیس جمهور به اصفهان ابالغ 
شده اســت، اظهار کرد: اختالف هایى درخصوص آب 
میان اصفهان و تهران وجود داشت که به نفع اصفهان 

برطرف شد.
مهران زینلیان افزود: براساس اعالم آب منطقه اى، از 
سه شنبه شب دریچه هاى سد زاینده رود براى کشاورزان 
غرب اصفهان بازگشــایى شده اســت؛ این در حالى 
است که آب به پل هاى تاریخى و داخل شهر اصفهان 
نمى رسد و از سد نکوآباد وارد کانال هاى آبرسانى شده و 

در دسترس کشاورزان غرب قرار خواهد گرفت.

معــاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
درخصوص برداشــت آب از زاینده رود براى طرح بن-

بروجن ادامه داد: آنچه درحال حاضر از عمان ســامانى 
براى شرب و طرح بن-بروجن وصل شده از زاینده رود 
است که با این رویه مخالف هستیم، چراکه بارگذارى 
جدید بر حوضه زاینده رود بوده و باید برداشت از حوضه 

کارون انجام شود.
وى خاطرنشــان کرد: بــراى جلوگیرى برداشــت از 
زاینده رود از طریق وزارت کشــور و ریاست جمهورى 
اقدام کردیم و به نظر مى رســد براى این کار باید اقدام 

ملى انجام شود.

مدیر طرح ساماندهى ناژوان با اشاره به وجود 800 ملک 
مســکونى در این منطقه که در پهنه جدید حریم اراضى 
کشاورزى قرار گرفته اســت، گفت: براى رفع مشکالت 
ساکنان منطقه ناژوان مقرر شد کارگروه سه جانبه اى با 
حضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازى، استاندارى و 

شهردارى تشکیل شود.
مهدى قائلى با بیان اینکه مدیریت شهرى در برهه اى از 
زمان تملکاتى را در محدوده ناژوان انجام داده است، اما در 
حال حاضر رویکردى در زمینه انجام تملک جدید ندارد، 
تصریح کرد: از مجموع عرصــه 1200 هکتارى ناژوان، 
حدود 300 هکتار در اختیار شــهردارى و 900 هکتار در 
تملک ساکنان و مالکان است؛ این منطقه به عنوان ریه 

شهر اصفهان محسوب مى شود، لذا معتقد هستیم مالکان 
مردمى مى توانند محافظان خوبى براى این منطقه باشند.

قائلى با بیان اینکه اولین جلسه کمیته تحقق پذیرى ناژوان 
دو ماه پیش با حضور معاون عمرانى اســتاندارى، رئیس 
شوراى اسالمى شهر اصفهان، شهردار اصفهان، معاونان 
شهردار و مدیران مناطق 9و 13 برگزار شد، افزود: هر نوع 
درخواست از شهروندان و ســاکنان در این منطقه براى 
بازسازى، مرمت و فنس کشى پس از بررسى اولیه از سوى 
مدیریت منطقه ناژوان به جهاد کشاورزى سپرده مى شود 
و عمًال هر نوع تصمیم در اختیار آنها اســت و مدیریت 
شهرى صرفًا نظارت بر حسن انجام کار را بر عهده دارد، 
بنابراین شهروندان این منطقه براى دریافت مجوز با جهاد 

کشاورزى و در بعضى از محدوده ها که امالك در حریم 
بستر رودخانه واقع شده است نیز با شرکت آب منطقه اى 

روبه رو هستند.
وى گفت: 800 ملک مســکونى در منطقه ناژوان وجود 
دارد که در پهنه جدید حریمى در اراضى کشاورزى قرار 
گرفته است و عمًال مشکالتى را براى ساکنان در عرصه 
بازسازى، مرمت و توسعه ایجاد کرده است، در این راستا 
براى رفع دغدغه و مشــکل ســاکنان این منطقه، مقرر 
شد کارگروه ســه جانبه اى از اداره کل راه و شهرسازى، 
نماینده اى از استاندارى و نماینده اى از معاونت شهرسازى 
شهردارى تشکیل و تصمیم نهایى براى ساکنان گرفته 

شود.

800 ملک مسکونى ناژوان تعیین تکلیف مى شود

دریا قدرتى پور

معاون محیط زیست طبیعى و تنوع زیستى حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان گفت: هنوز در باره عبور یا عبور 
نکردن آزادراه کنارگذر شــرق اصفهان از پارك ملى کاله 
قاضى در مرجع عالى یعنى شورایعالى حفاظت محیط زیست 

کشور تصمیم گیرى نشده است.
حســین اکبرى افزود: کنارگذر شرق اصفهان بعنوان یک 
طرح ملى شامل سه قطعه است که بخشى از مسیر انتهایى 
قطعه سوم آن به طول حدود چهار کیلومتر با پارك ملى کاله 
قاضى تداخل دارد که بخشى از این چهار کیلومتر در امتداد 

مسیر فعلى جاده اصفهان- شیراز قرار گرفته است.
وى اظهار داشت: از 6 ســال پیش مکاتبات و بازدیدهاى 

کارشناسى استانى و ستادى از محل صورت گرفت و پس 
از بررسى  کارشناسى موضوع در دفتر تخصصى زیستگاه ها 
و امور مناطق و حســب ُمصوبات جلسه 18 بهمن پارسال 
در سازمان حفاظت محیط زیســت، مقرر شد در صورت 
احراز کلیه شــرایط حفاظتى و تمهیدات زیست محیطى، 
موضوع این طرح براى تعیین تکلیــف به باالترین مرجع 
تصمیم گیرى در این زمینه یعنى شورایعالى حفاظت محیط 

زیست کشور ارجاع شود.
اکبرى خاطرنشــان کرد: مهمترین شرط این بود که یک 
مرجع تخصصى بى طرف یعنى شوراى هماهنگى ترافیک 
اصفهان با دعوت از متخصصان دانشــگاهى و مشاوران 

مستقل، پیشنهادهاى مطرح شده از قبیل وجود مسیرهاى 
جایگزین را بررسى کند که در جلسه اخیر این شورا، اعالم 
شــد گزینه جایگزینى براى این آزادراه وجود ندارد و سایر 
گزینه ها از لحاظ ترافیکى و تداخل با ســایر کاربرى ها و 
عوارض توپوگرافى(عارضه نگارى)، امکان اجرا و کارکرد 
ترافیکى و ضوابط حاکم بر طراحــى و اجراى آزادراهى را 

ندارند.
وى تاکید کرد: به منظور تصمیم گیرى نهایى، الزم اســت 
نتیجه جلسه شوراى هماهنگى ترافیک استان اصفهان به 
شورایعالى حفاظت محیط زیست که به ریاست رییس جمهور 

تشکیل مى شود، ارسال شود.

باالخره آزادراه شرق اصفهان از کاله قاضى عبور مى کند؟
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گزینه Shazam در آیفون تنها با چند ثانیه گوش دادن به یک موسیقى 
مى تواند نام و اطالعات آن موسیقى را به شما نشان دهد.

آیفون شما یک ویژگى مفید دارد که ممکن است از آن اطالعى نداشته 
باشــید. شــما از طریق این قابلیت مى توانید آهنگى که در رادیو پخش 
مى شود را بدون نیاز به باز کردن برنامه خاصى شناسایى کنید. تنها کارى 
که باید انجام دهید این است که انگشت خود را به پایین بکشید و روى 

یک دکمه ضربه بزنید. 
به گزارش cnbc، این قابلیت بخشى از ادغام آیفون و آى پد با سرویس 
تشخیص موسیقى Shazam است که اپل در سال 2018 آن را خریدارى 

کرد. براى انجام این کار شما حتى نیازى به نصب Shazam ندارید. در 
ادامه به نحوه راه اندازى این ویژگى اشاره مى کنیم.

نحوه نصب:
بخش تنظیمات را در آیفون خود باز کنید.

روى Control Center ضربه بزنید.
در قسمت «More» به پایین بروید و روى دکمه سبز رنگ «+» در کنار 

«Music Recognition» ضربه بزنید.
این اقدامات تشخیص موسیقى را به Control Center اضافه مى کند که 
با کشیدن انگشت از سمت راست باالى صفحه به پایین  یا اگر آیفونى با 

دکمه هوم دارید از پایین صفحه به آن دسترسى پیدا مى کنید.
هنگامى که این کار را انجام دادید، مى توانید با کشیدن انگشت از سمت 
راست باالى صفحه به پایین براى باز کردن Control Center و سپس 
ضربه زدن روى دکمه Shazam، از آیفون خود براى شناسایى آهنگ 

استفاده کنید. 
تلفن شما براى چند ثانیه گوش مى دهد، ســپس هنرمند و عنوان را در 
باالى صفحه نمایش شما نشان مى دهد و تاریخچه آهنگ هایى را که 
شناسایى کرده اید ذخیره مى کند تا بتوانید بعداً به عقب برگردید و آن ها را 
ببینید. براى انجام این کار، فقط دکمه Shazam را فشار داده و نگه دارید.

رئیس کمیسیون فنى اتحادیه صنف فناوران رایانه 
تهران با تاکید اینکه اخیرا شکایات مردمى در زمینه 
تعمیر ماینر، رایانه، لپ تاپ و گران فروشــى برخى 
اجزاى کامپیوترى زیاد شده اســت، گفت: به دلیل 
افزایش شــکایات مردمى از برخــى اعضاى صنف 
فناوران، ســختگیرى ها براى اعطاى جواز بیشــتر 

مى شود.
با شــیوع کرونا فعالیت قابل توجهى از کسب وکارها 
به شکل آنالین و دورکار شده است، از این رو حجم 
تقاضاى مردم بــراى برخى خدمات بــاال گرفت و 
عده اى براى پیش بردن برخى امور ادارى به ســراغ  
کافى نت ها رفتند تا خدمات مورد نیــاز را براى آنها 
انجام دهند. گویا در این دوره کرونا، حجم شــکایت 
مردم از صنف فناوران رایانــه تهران به دلیل آنالین 
شــدن خدمات دولتى ها و بخش خصوصى بیشــتر 

شده است.
در این زمینه على منصورى - رئیس کمیسیون فنى 
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران- به ایسنا گفت: 
میزان شــکایت مردم از صنف فناوران رایانه تهران 
به دلیل دورکارى کســب وکارها نسبت به دوره قبل 
از کرونا دو برابر شــده اســت. عمده شکایت برخى 
مردم از اعضاى صنف فناوران رایانه کاهش کیفیت 
تعمیرات، گران فروشى و نداشتن اطالعات تخصصى 
برخى کافى نت ها اعالم شده است. متاسفانه بعضى از 
افراد نسبت به تعمیر برخى از قطعات اطالعات کافى 
نداشته و حساســیت کمترى به خرج دادند که این 
مساله خســارت جبران ناپذیرى را براى کاربران به 

همراه داشته است.
وى تصریح کــرد: در دوران کرونا انتقادهاى زیادى 
از سوى اعضاى فناوران مطرح شد که چرا اتحادیه 
جواز را بــا تاخیر و ســختگیرى هاى زیــاد صادر 

مى کند؟ باید پاســخ داد علت این ســختگیرى ها 
این اســت که خدمات مربوط به ایــن صنف باید با 
کیفیت و دانش فنى بیشــترى در اختیار مردم قرار 

بگیرد.
رئیس کمیسیون فنى اتحادیه صنف فناوران رایانه 
تهران با بیان اینکه آزمون کمیســیون فنى آنالین 
برگزار مى شود، گفت: این روزها افراد جوان با اندك 
ســرمایه اى مى توانند کافى نتى در هر گوشه شهر 
راه اندازى کنند. از این رو با توجه بــه اینکه آزمون 
کمیسیون فنى آنالین برگزار مى شــود، اتحادیه از 
این پس نمى تواند به کســانى که قادر نیســتند در 
آزمون فنى آنالین شرکت کرده و نتوانند پاسخگوى 
سواالت مطرح شده توسط کارشناسان فنى باشند، 

جواز کسب بدهد.
منصورى بیان کــرد: گاهى اوقــات تعمیر قطعات 
کامپیوتر به مادربرد و چیــپ اختصاص پیدا مى کند 
و چنانچه فردى تخصص کافى براى تعمیر نداشته 
باشــد، واحدهاى صنفى به شــکل پرداخت ریالى 
خسارت را جبران مى کنند. این در حالى است که در 
برخى موارد مراجعه کنندگانى بوده اند که هارد خود را 
براى تعمیر به اعضاى این صنف سپردند که متاسفانه 
به دلیل برخى ناشــى گرى ها و عدم تخصص الزم 
به اطالعات و اسناد مردم خســارت زده شده است. 
معموال این نوع خسارت را نمى توان با پرداخت وجه 
جبران کرد و عمده مشکل و دغدغه اتحادیه در این 

زمینه است.
او همچنین به مدیران کافى نت ها توصیه کرد: از این 
پس صاحبان کافى نت ها افــرادى را در این بخش 
انتخاب کنند که در این حوزه کارى حساس، با دانش 
فنى باال و امین باشند و با دقت و اطالعات بیشترى 

خدمات مورد نیاز مردم را انجام دهند.

اگر نمى خواهید هر زمان که در اینستاگرام آنالین هستید، بقیه هم متوجه شوند؛ راهى 
براى پنهان کردن وضعیت فعالیت شما وجود دارد.

اگر تا به حال از اینستاگرام استفاده کرده باشید، احتماًال متوجه فعالیت یا وضعیت آنالین 
افراد شده اید: آن نقطه سبز آشنا که نشــان مى دهد یک شخص در حال حاضر آنالین 

است.
با روشن بودن وضعیت فعالیت، هم حساب هایى که دنبال مى کنید و هم حساب هایى که 

پیام مى دهید، همگى مى توانند متوجه شوند که آنالین هستید.
براى جلوگیرى از این امر، مى توانید وضعیت فعالیت خود را خاموش کنید. با این حال، یک 

نکته وجود دارد: وضعیت فعالیت افراد دیگر نیز از شــما پنهان خواهد شد. در اینجا نحوه 
غیرفعال کردن وضعیت آنالین خود در اینستاگرام آمده است.

وضعیت فعالیت اینستاگرام شما عالوه بر نمایش زمانى که آنالین هستید، آخرین زمان 
فعالیت شما در برنامه را نیز نشــان مى دهد. این را مى توان در صندوق ورودى مستقیم 

مشاهده کرد.
اگر در یک چت، نظارت بر فعالیت به عنوان یک نشانگر تایپ نیز عمل مى کند که به شما 

امکان مى دهد ببینید طرف مقابل در حال تایپ نظر یا پاسخ است.
براى مخفى کــردن وضعیت فعالیــت خود و محــدود کردن تعامالت ناخواســته در 

اینستاگرام:اپلیکیشن اینستاگرام را روى گوشى خود راه اندازى کنید.روى عکس نمایه 
خود در گوشه سمت راست پایین صفحه ضربه بزنید.روى منوى سه خطى در گوشه سمت 
راست باال ضربه بزنید.روى Settings و سپس Privacy ضربه بزنید.به پایین اسکرول 
کنید و روى وضعیت فعالیت ضربه بزنید.سوئیچ نمایش وضعیت فعالیت را خاموش کنید.

وقتى وضعیت فعالیت خود را خاموش کردید، حســاب هایى که دنبــال مى کنید یا پیام 
داده اید دیگر نمى توانند وضعیت آنالین شما را ببینند، همچنین نمى توانید وضعیت آنها 
را ببینید.هنگامى که وضعیت آنالین شما پنهان شود، کلید نمایش زمانى که با هم فعال 
هستید به طور خودکار خاموش مى شود. این بدان معناست که نمى بینید چه زمانى شما و 

حساب هایى که دنبال مى کنید یا افرادى که 
به آنها پیام داده ایــد هر دو در یک چت فعال 

هســتند.همچنین هنگام گپ زدن با دیگران 
نمى توانید نشــانگر تایپ را ببینیــد. اما، هنگام 

اســتفاده از اینســتاگرام، حریم خصوصى بیشترى 
به دســت خواهید آورد. بهترین بخش این است که 
مى توانید آن را هر چند بار که مى خواهید روشن یا 

خاموش کنید.

آیفون مى تواند 
هر آهنگى که مى شنود را

 به شما معرفى   کند

هارد را در مراکز نامعتبر و فاقد مجوز تعمیر نکنید

عملکرد گوشى قدیمى خود را بهبود دهید
سامســونگ به تازگى از جدیدترین گوشــى هاى تاشو 
گلکسى خود رونمایى کرده اســت. رویداد آیفون اپل نیز 
معموال در اواخر سپتامبر برگزار مى شــود و به دنبال آن 
گوشى پیکسل گوگل معرفى مى شود. در چنین مواقعى 
بسیارى از افراد وسوسه مى شوند تا گوشى هوشمند خود را 

به محصوالت جدید ارتقاء دهند. 
 در صورتى که هنوز تاریخ انقضاء سیستم عامل دستگاه 
شما فرا نرسیده باشد، مى توانید براى صرفه جویى در عمر 
باترى، بهبود سرعت و کاهش فرسودگى گوشى اندرویدى 

یا آیفون قدیمى خود مراحل زیر را دنبال کنید:

1- سازگارى نرم افزار را بررسى کنید
در پاییز معموال آخرین نســخه هاى نرم افــزار اندروید و 
iOS اپل عرضه مى شوند. این به روزرسانى ها مى توانند 

دستگاه هاى قدیمى را دوباره احیا کنند و افزایش امنیت و 
رفع مشکالت دستگاه را به همراه داشته باشند.

آیفون: در حال حاضر آیفون 6 اس (منتشــر شــده در 
 iOS 15,6 سال 2015) و دســتگاه هاى جدیدتر از آن از
پشتیبانى مى کند. با این حال، iOS 16 که در ماه سپتامبر 

با ویژگى هاى جدیدى مانند متــن قابل ویرایش در 
iMessage در دسترس قرار مى گیرد، پشتیبانى 

از مدل هاى قدیمى تــر را متوقف خواهد 
کرد. فقط آیفون 8 (منتشر شده در 

سال 2017) و جدیدتر از آن، این 
بروزرســانى را دریافت خواهند 

کرد. لیست کاملى از دستگاه هاى 
پشتیبانى شده در نسخه پیش نمایش 

iOS 16 اپل منتشر شده است.

اندروید: به روز رسانى هاى سیستم و امنیتى 
در دســتگاه هاى اندرویدى بصورت جداگانه انجام 

مى شوند. مى توانید نســخه اندروید دســتگاه خود را 
از قســمت Settings بررسى و به روزرســانى نمایید. 
دستگاه هاى سامسونگ سه ساله (گلکسى S۲۰ یا باالتر) 
و چهارساله (گلکسى S۲۱ و جدیدتر) به روز رسانى سیستم 
عامل اندروید و یک ســال دیگر به روز رسانى امنیتى را 
دریافت خواهند کرد. گوگل نیز به روز رسانى هاى سیستم 

و امنیتى کاربران پیکسل را تضمین کرده است.

2- عادات شارژ خود را ارزیابى کنید
اگر کابل آســیب دیده یا فرســوده دارید، آن را تعویض 
کنید. تجهیزات شارژ معموال اســترس زیادى را تحمل 
مى کنند؛ وصل شدن مکرر، خم شدن شدید، تکان هاى 

مداوم و ... مى تواند به باترى دســتگاه شما آسیب بزند. 
دریافت پیکربندى جدید مى تواند دستگاه شما را کارآمدتر 
و بصورت ایمن تر شارژ کند. اگر دستگاه شما از شارژ بى 
سیم پشتیبانى مى کند، مى توانید آن را نیز در نظر بگیرید. 
شارژر هاى بى سیم دستگاه ها را کندتر شارژ مى کنند، اما 

استرس کابل هاى شارژ را کاهش مى دهند.
گوشى هایى که باترى هاى قدیمى ترى دارند، اغلب دچار 
کندى مى شوند. باترى ها را زمانى تعویض کنید که حداکثر 
ظرفیت آنها، به زیر 80 درصد برســد. باترى هاى لیتیوم 
یونى، که در تلفن هاى همراه و اکثر وسایل الکترونیکى 
دیگر وجود دارند به مرور زمان آســیب مى بینند و نحوه 
شارژ یا اســتفاده از باترى مى تواند این تخریب را تسریع 
کند. شارژ مکرر باترى تا 100 درصد یا استفاده از تلفن با 
باترى زیر 15 درصد براى سالمت باترى شما خوب نیست. 
بسیارى از تلفن ها اکنون تنظیماتى براى نظارت و بهبود 

عمر باترى دارند:
 Settings > Battery > Battery health آیفون: ابتدا به
رفته و سپس Optimized Battery Charging را براى 
کاهش زمان مصرف باترى روشن کنید.
 Settings سامسونگ: ابتدا به
 > Device care >

Optimize now بروید. 

 Protect Battery گوشى هاى گلکســى داراى گزینه
هستند که شارژ را در 85 درصد محدود مى کند. براى فعال 
 Settings > Battery & device کردن این ویژگى بــه
 care > Battery > More battery settings > Protect

battery بروید. به یاد داشــته باشید که با فعالسازى این 

قابلیت، عمر باترى را افزایش مى دهید، اما پس از هر بار 
شارژ، از میزان شارژ باترى کمترى برخوردار خواهید بود.

3- سرعت دستگاه خود را افزایش دهید
کندى دســتگاه ها مى تواند نتیجه باترى هاى قدیمى تر 
باشد. در ســال 2017، اپل اعالم کرد که به عمد سرعت 
گوشى هاى داراى باترى قدیمى تر را کاهش داده است تا 
از خاموش شدن غیرمنتظره آن ها جلوگیرى کند. به طور 
معمول، باترى ها پس از دو یا سه سال یا حدود 500 چرخه 
شــارژ، عملکرد ضعیفى از خود نشان مى دهند. هنگامى 
که درصد ســالمت باترى به کمتر از 80 درصد ظرفیت 
اولیه آن مى رسد، تعویض باترى مى تواند عملکرد دستگاه 

بهبود ببخشد.
آیفون: براى مشــاهده ظرفیت باترى دستگاه خود به 

Settings > Battery > Battery Health بروید.

اندروید: هیچ ویژگــى داخلى براى ایــن کار وجود 
ندارد. امــا مى توانید از برنامه هاى شــخص ثالثى مانند 
AccuBattery و MacroPinch براى نمایش 

اطالعات دستگاه خود استفاده کنید.
نرم افــزار گوشــى هاى آیفون در 
هنگام کار با باترى هــاى قدیمى، 
براى جلوگیرى از خاموش شــدن غیرمنتظره 
دستگاه ســرعت خود را کاهش مى دهد. یک باترى 
جایگزین بین 50 تا 70 دالر قیمت دارد و مى تواند 

عملکرد دستگاه شما را بهبود ببخشد.
این نکات نیــز مى تواند 
دستگاه  عملکرد 
شما را افزایش 

دهند:
گوشــى خــود را 
هر دو روز یکبار ریســتارت کنید. روشن 
گذاشتن تلفن براى مدت طوالنى 

مى تواند باعث تجمع حافظه غیرقابل اســتفاده و ایجاد
 خطا شود.

فضا را آزاد کنید. تلفن خود را به عنوان یک دفتر در نظر 
بگیرید. وقتى پر از وسایل است، حرکت کردن سخت تر 
مى شــود. ببینید چه چیزى در تنظیمات دســتگاه شما، 
فضاى ذخیره سازى را اشغال کرده است. رسانه هاى غیر 
ضرورى را حذف کنید و از یک سرویس ابرى براى ذخیره 

سازى تصاویر خود استفاده نمایید.
از اجراى برنامه ها در پس زمینه جلوگیرى کنید. اجراى 
بیش از حد برنامه ها عملکرد دســتگاه شــما را ضعیف 
مى کند. به روزرسانى برنامه پس زمینه را در دستگاه خود 

غیر فعال کنید.
از وب سایت ها به جاى برنامه ها استفاده کنید. برنامه ها نه 
تنها فضا را اشغال مى کنند، بلکه مى توانند در پس زمینه 
نیز اجرا شوند. این کار سبب کند شدن دستگاه مى شود. 
بسیارى از خدمات، مانند برنامه هاى کاربردى رسانه هاى 
اجتماعى، از طریق مرورگــر تلفن همراه با ارائه عملکرد 
تقریبًا یکسانى قابل دسترسى هســتند. حتى مى توانید 
بوك مارك هاى وب سایت را به صفحه اصلى دستگاه خود 
اضافه کنید. براى حذف برنامه و افزودن نماد وب سایت 
به صفحه اصلى آیفون، روى دکمه اشــتراك گذارى در 
 Add Bookmark مرورگر سافارى ضربه بزنید و سپس

را انتخاب کنید.

4- از سرمایه گذارى خود محافظت کنید
یک قاب محکم و بادوام مى تواند ســال ها به عمر تلفن 
همراه شما بیافزاید. با اســتفاده از نگهدارنده هاى تلفن 
همراه مانند PopGrip Slide نیز مى توانید دستگاه خود 
را راحت تر در دست بگیرید و از افتادن آن جلوگیرى کنید. 
در حالى که بســیارى از تلفن ها در برخورد کوتاه مدت با 
آب مقاوم هستند، اما نباید آن ها را ضد آب کامل دانست. 

مقاوم در برابر آب، به معناى ضدآب بودن نیست.
رطوبت مى تواند به اجزاى حساس داخل تلفن شما آسیب 
برساند. آب نمک، لوازم الکترونیکى را از بین مى برد. اپل 
توصیه مى کند که اگر دستگاه شــما در معرض نشت یا 
پاشیدن آب قرار گرفت، ناحیه آســیب دیده را با آب لوله 
کشى بشویید و سپس گوشى را در یک منطقه خشک با 
جریان هوا قرار دهید. در حالت ایده آل دستگاه در مقابل 

یک فن با هواى خنک قرار داده شود.

چگونه در اینستاگرام مخفیانه بگردیم؟
 هایى که دنبال مى کنید یا افرادى که

پیام داده ایــد هر دو در یک چت فعال 
تند.همچنین هنگام گپ زدن با دیگران 

وانید نشــانگر تایپ را ببینیــد. اما، هنگام 
اده از اینســتاگرام، حریم خصوصى بیشترى 
ــت خواهید آورد. بهترین بخش این است که
نید آن را هر چند بار که مى خواهید روشن یا 

ش کنید.

 آندسترسى پیدا مى کنید.
مى توانید با کشیدن انگشت از سمت  ،
Control و سپس  Center ى باز کردنr
S، از آیفون خود براى شناسایى آهنگ 

ىدهد، ســپس هنرمند و عنوان را در 
مى دهد و تاریخچه آهنگ هایى را که 
بتوانید بعداً به عقب برگردید و آن ها را  ا
mکمهShazam را فشار داده و نگه دارید.

iOS15,6 6) و دســتگاه هاىجدیدتر از آن از 5ل2015
سپتامبر  6یبانىمى کند. با این حال، iOS16 که در ماه

ژگى هاى جدیدى مانند متــن قابل ویرایش در
iMessa در دسترس قرار مى گیرد، پشتیبانى

ل هاى قدیمى تــر را متوقف خواهد 
8 (منتشر شده در  8 فقط آیفون

و جدیدتر از آن، این  (20177
رســانى را دریافت خواهند 

 لیست کاملى از دستگاه هاى 
بانى شده در نسخه پیش نمایش

16 اپل منتشر شده است.
به روز رسانى هاى سیستم و امنیتى بوید:

ــتگاه هاىاندرویدى بصورت جداگانه انجام 
وند. مى توانید نســخه اندروید دســتگاه خود را

نمایید.  sــمت Settings بررسى و به روزرســانى

ه هاى سامسونگ سه ساله (گلکسىS۲۰ یا باالتر)
۱ساله (گلکسىS۲۱ و جدیدتر) به روز رسانى سیستم

ندروید و یک ســال دیگر به روز رسانى امنیتى را
تخواهند کرد. گوگل نیز به روز رسانى هاى سیستم

ىکاربرانپیکسل را تضمین کرده است.

- عاداتشارژ خود را ارزیابىکنید
ل آســیب دیده یا فرســوده دارید، آن را تعویض 
جهیزات شارژ معموال اســترس زیادى را تحمل

وصلشدن مکرر، خم شدن شدید، تکان هاى  ؛

g

Optimized Battery را براى Chargingرفته وسپسg

کاهش زمان مصرف باترى روشن کنید.
Settings بتدا بهs اسامسونگ:
> Device care >

Optimize now بروید.

اولیه آن مىرسد، تعویض باترى مى تواند عملکرد دستگاه
بهبود ببخشد.

براى مشــاهده ظرفیت باترى دستگاه خود به  بآیفون:
Settings >Battery>Battery Health بروید.

اندروید: هیچ ویژگــى داخلى براى ایــن کار وجود
ندارد. امــا مى توانید از برنامه هاى شــخص ثالثى مانند 
MacroPinch براى نمایش h و AccuBattery

اطالعاتدستگاه خود استفاده کنید.
افــزار گوشــى هاى آیفون در نرم

هنگام کار با باترى هــاى قدیمى، 
براى جلوگیرى از خاموش شــدن غیرمنتظره

ســرعت خود را کاهش مى دهد. یک باترى  دستگاه
70 دالر قیمت دارد و مى تواند  0 تا 0جایگزینبین50

عملکرد دستگاه شما را بهبود ببخشد.
نکات نیــز مى تواند  این
دستگاه  عملکرد 
شما را افزایش 

دهند:
گوشــى خــود را
هر دو روز یکبار ریســتارت کنید. روشن

گذاشتن تلفن براى مدت طوالنى 

اجتماع
ی تقریبًا
بوكما
ک اضافه
به صفح
مرورگر

انتخاب را

4
یکقاب
همراه ش
همراه ما
را راحت ت
در حالىک
آب مقاوم
ب مقاوم در

رطوبت مى
برساند. آب
توصیه مى
پاشیدن آب
بشو کشى
جریان هو
ه یک فن با

8 راهکار طالیى براى 
همراهکاهش  مصرف اینترنت همراه

از نقشــه آفالیــن گوگل 
اســتفاده کنیــد. البته نقشــه 

آفالین گوگل، تنها سرویس آفالین 
این شرکت نیست؛ شــما مى توانید اسناد 
مهمتــان را در Google Doc هم به 

صورت آفالین ویرایش کنید.

اپلیکیشن هاى پرمصرف را 
شناسایى و دسترسى آن ها را به 

اینترنت محدود کنید. شما مى توانید در 
 Data Usage بخش تنظیمات به قسمت
بروید و اپ هایى که مصرف دیتاى باالیى 

دارند را شناســایى و دسترســى 
آن هایى را که استفاده نمى کنید، 

محدود کنید. 

از آپلود و دانلــود عکس و 
ویدیو خوددارى کنیــد. یکى از 

کار هاى دیگرى که به تمام شدن حجم 
مصرفى شما بسیار مؤثر هست آپلود و دانلود 
عکس و ویدیو ها است. پس وقتى که از 

اینترنت موبایل اســتفاده مى کنید 
از دیدن عکس هــا و ویدیو ها 

صرف نظر کنید.

مصرف اپلیکیشن هاى دور 
از چشم را محدود کنید. همیشه 

مقدارى از ترافیک مصرفى شما براى 
کار هاى پس زمینه مثل همگام سازى ایمیل، 

به روزرسانى مطالب جدید، ویجت هاى 
آب و هــوا و برنامه هاى مشــابه 

مصرف مى شود.

از اپلیکیشن هاى پخش موزیک 
و ویدیو اســتفاده نکنیــد. چراکه این 

اپ ها مصرف بسیار باالیى دارند و ترافیک 
مصرفى شــما را به ســرعت تمام 

مى کنند
به روزرسانى خودکار اپلیکیشن ها 

را متوقف کنید. به روزرســانى اپ ها 
حجم زیــادى از اینترنت شــما را مصرف 

مى کند. 

از اپلیکیشن فیس بوك استفاده 
نکنید، چون جــزو اپ هاى پرمصرف 

مى باشد. اپلیکیشــن فیس بوك بخش 
زیادى از ترافیــک مصرفى تان را 

استفاده مى کند.

براى وبگردى از مرورگر 
کروم یــا اپرا اســتفاده 

کنید. اگر اهل وبگردى هســتید 
و مقــدار زیادى از حجــم داده تان را 

صرف این کار مى کنید توصیه مى شــود که 
از مرورگر هاى کروم یا اپرا استفاده کنید 

که قابلیت بهینه ســازى مصرف دیتا 
و فشرده ســازى صفحات وب 

را دارند.

ک
کنی
و مقـ
صرف ای
از مرو
که ق
و

ت آفالین ویرایش کنید.

ر
را دارند

و

www .nesfejahan .net
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صدا مى تواند درد را به روشى غیرمنتظره کاهش دهد یک مطالعه 
جدید و جذاب، پدیده اســتفاده از صدا براى تســکین درد را روشن 

کرده است.
تیمى از محققان بین المللى با استفاده از تکنیک هاى تصویربردارى 
مغزى پیشرفته، مکانیسم عصبى را کشف کرده اند که صدا از طریق 
آن حساسیت درد را کاهش مى دهد و به طور شگفت انگیزى، صداى 

کم موثرتر از بلند کردن صوت بود.
در ســال 1960 دندانپزشــکى به نام واالس گاردنــر مطالعه اى 
غیرمعمول منتشــر کرد که در آن از صدا براى تسکین درد استفاده 

مى کرد.
او از انجام بیش از 200 روش کشــیدن دندان با استفاده از صدا به 
عنوان تنها عامل ضد درد خبر داد. مطالعه او همچنین به هشــت 
دندانپزشک دیگر اشاره کرد که با موفقیت از چیزى که در آن زمان 

«بى دردى صوتى» نام گرفت، استفاده کردند.
از آن زمان، این پدیده بار ها توسط محققان در سراسر جهان تکرار 
شده است، اما اطالعات کمى در مورد اینکه چگونه مغز واقعاً مى تواند 

این اثرات ضد درد را تولید کند، وجود دارد.
یوانیوان لیو، یکى از نویسندگان ارشد تحقیق جدید گفت: مطالعات 
قبلى به مکانیســم هاى مغزى اشــاره کرده اند کــه مى توانند در 
این کار نقش داشــته باشــند، اما این کار جدید براى اولین بار در 

مدار هاى عصبى واقعى قرار مى گیرد. لیو، از موسسه ملى تحقیقات 
دندانپزشکى و جمجمه صورت، گفت: مطالعات تصویربردارى مغز 
انســان، بخش هاى خاصى از مغز را در بى دردى ناشى از آوا و صدا 

دخیل دانسته اند، اما این ها تنها ارتباطى هستند.
در حیوانات، ما مى توانیم مدار ها را براى شناسایى بستر هاى عصبى 

درگیر به طور کامل ترى کاوش و استفاده کنیم.
ابتدا، محققان این ایده رایج را آزمایش کردند که موسیقى کالسیک 
دلپذیر مى تواند داراى خواص ضد درد ذاتى باشد. موش ها با تزریق 
محلولى در پنجه هایشــان براى آزمایش آستانه هاى درد، قطعه اى 

به نام Réjouissance توسط یوهان سباستین باخ پخش کردند.
در آزمایش هاى مختلف، صداى موســیقى با افزایش 5 دســى بل 
افزایش یافت. اولین شــگفتى این مطالعه با کشف این بود که تنها 
ولوم مؤثر به عنوان مسکن، کم صداترین آن بود - 50 دسى بل، فقط 

5 دسى بل باالتر از حجم محیط اتاق.
آزمایش بعدى انواع مختلف صدا را بررســى کرد؛ بنابراین به جاى 
موسیقى کالســیک، همان آزمایش ها با اســتفاده از نویز سفید و 
نسخه اى از قطعه کالســیک با تغییر صداى ناخوشایند انجام شد. 
در اینجا محققان به دومین یافته غیرمنتظره رسیدند. همه صدا ها 
اثرات ضد درد در حیوانات ایجاد کردند. تنها عامل تاثیرگذار حجم 
بود. اساسًا، هر نوع صدایى اگر با صدایى که فقط یک زمزمه بلندتر 

از صداى اتاق پخش شود، کار مى کند.ما واقعاً شگفت زده شدیم که 
شدت صدا، و نه طبقه بندى یا خوشایند درك شده از صدا مهم است.

لیو افزود: در نهایت، محققان شروع به کشف دقیق مدار هاى عصبى 
کردند که به نظر مى رســید این اثراِت ضــِد درِد تحِت تأثیر صدا را 

ایجاد مى کنند.
محققان با اســتفاده از تعدادى تکنیک پیچیده بــراى بزرگنمایى 
مســیر هاى عصبى فعال، یک مسیر مســتقیم بین قشر شنوایى و 

تاالموس کشف کردند.
 به نظر مى رسید که صداى با شــدت پایین فعالیت عصبى انتهاى 
تاالموس این مسیر را کاهش مى دهد و آزمایش هاى بعدى سرکوب 
فعالیت در این مسیر، با اســتفاده از روش هایى غیر از صدا، منجر به 

نتایج مشابهى براى کاهش درد شد.
این مطلب نشــان مى دهد کــه محققان یک مســیر مکانیکى را 
شناسایى کرده اند که صداى خوشــایند مانند طنین صداى مادر به 

طور مستقیم احساس درد را کاهش مى دهد.
احتماًال این یافته، مطالعه گاردنر از 60 ســال پیش را تأیید مى کند، 
که طبق فرضیه هاى پیشین، موسیقى مستقیمًا با ایجاد اختالل در 
ارتباط بین سیستم هاى شــنوایى مغز و تاالموس، احساس درد را 

کاهش مى دهد.
گاردنر در سال گفته بود: به این مطلب فکر میکنیم که بخش هایى 

از سیستم شنوایى و درد در چندین ناحیه از 
شکل گیرى شبکه اى و تاالموس تحتانى 

کنار هم قرار مى گیرند.
هم اثر سرکوب کننده مستقیم و هم تأثیرات ناشى 

از آرامش، کاهش اضطراب و انحراف توجه را مى توان با 
این فرض توضیح داد که تحریک صوتى «بهبود» رله هاى درد 

را که شاخه هاى سیستم شنوایى به آن ها برخورد مى کنند، کاهش 
مى دهد.

برخى محققان معتقدند تســکین درد ناشــى از صدا در انسان ها 
ممکن است صرفًا به دلیل عوامل روان شناختى مانند آرام شدن یا 

حواس پرتى با موسیقى باشد.
اما اگرچه صدا به احتمال زیاد باعث حواس پرتى مى شــود، نشان 
مى دهد که بى دردى ناشــى از صدا به خودى خــود یک موجود 
مکانیکى خاص است که با مشاهده این که سرکوب درد چند روز از 
اعمال صدا بیشتر است، پشتیبانى مى شود.لیو سایر عوامل روانى را 

نادیده نمى گیرد.
او اشاره مى کند که موسیقى براى انسان بسیار پیچیده تر از جوندگان 
است، با عناصرى مانند نوســتالژى، حافظه و هارمونى دلپذیر که 

احتماًال نقش هاى مرتبطى را در هر اثر ضددردى ایفا مى کنند.
او گفت: ما نمى دانیم که آیا موســیقى انسان براى جوندگان معنى 

دارد یــا خیر، 
اما معانــى مختلفى 

براى انســان ها دارد - شما 
مولفه هاى احساسى زیادى دارید.باید 

بررسى کنیم که آیا این مدار عصبى مشاهده 
شده در موش ها در انسان نیز وجود دارد یا خیر.اگر 

تایید شود، مى تواند در ها را به روى مجموعه اى از روش هاى 
جدید غیر دارویى براى کنترل درد باز کند.

کلیفورد وولف، عصب بیولوژیست دانشــگاه هاروارد، در صحبت با 
ساینس گفت: یافته ها نشان مى دهد که صداى کم طنین مى تواند 
مانند صدا هاى آرامش بخش، مســکن هاى مفیدى به جاى ایده 

سنتى تر استفاده از موسیقى کالسیک آرام بخش باشد.

 بخارپز کردن یکى از ساده ترین و ســالمت ترین روش هاى پخت و پز 
است که اغلب نادیده گرفته مى شود. بسیارى از مردم از این روش اجتناب 
مى کنند، چون آن را خسته کننده و بى مزه مى دانند، اما این روش مسلما 
برتر از جوشاندن است و مواد مغذى خوراك را کمتر از بین مى برد. پخت با 
حرارت بخار کار ساده اى است، اما تکنیک هایى دارد که اشتباهات نادیده 

گرفته مى شوند:

سوء استفاده از دِر قابلمه
هنگام بخارپز کردن، در ظرف باید تمام مدت محکم بســته باشد تا بخار 
فضاى الزم براى پخت را ایجاد کند. همچنیــن بین غذا و در ظرف باید 

مقدارى فاصله باشد تا بخار بتواند گردش کند.
جسیکا گاوین، محقق آشپزى تاکید مى کند که یکى از مهمترین اجزاى 
بخارپز کردن، محکم نگه داشتن در ظرف اســت تا بخار بتواند کار خود 

را انجام دهد.
سرعت پخت غذا به روش بخارپز هم باالست چراکه تقریبا نیمى از زمان 
پخت معمولى صرف بخارپز کردن مواد غذایى مختلف مى شود. مثال کلم 
بروکلى تنها به ســه دقیقه زمان نیاز دارد. گاوین مى گوید در ظرف بهتر 
است شفاف باشد که داخل بخارپز دیده شود تا نیاز به باز کردن در ظرف 

نباشد.

زمان مناسب اضافه کردن مواد
اضافه کردن مواد غذایى به بخارپز در حالى که آب زیر آن سرد یا در حال 
گرم شدن است، کار اشتباهى است. بهترین زمان براى اضافه کردن مواد 
غذایى به ظرف بخارپز و بستن در آن، وقتى است که آب جوش آمده باشد. 
اگر ظرف شما در محکمى ندارد، از یک فویل یا پوشش دیگر استفاده کنید 

تا در ظرف محکم و خوب بسته شود.
زودتر اضافه کردن مواد به قابلمه باعث بیش از حد پختن آن ها مى شود و 
زمان طبخ از دست شما در مى رود. از یک ساعت استفاده کنید و توجه کنید 
که اگر سبزیجات مختلفى را با هم بخارپز مى کنید، برخى از آن ها به زمان 
بیشترى نســبت به بقیه احتیاج دارند، بنابراین باید آن ها را در زمان هاى 

مختلف به ظرف بخارپزتان اضافه کنید.

مواد غذایى را خیلى خرد نکنید
خرد کردن ســبزیجات در روش بخارپز یک کار غیرقابل قبول است؛ اگر 
فقط یک نوع ماده غذایى را بخارپز مى کنید، برش دادن آن ها به قطعات 
هم اندازه باعث مى شود که تقریبا با ســرعت و زمان یکسانى بپزند. اگر 
ترتیب پخت سبزیجات یا اندازه ها را رعایت نکنید نتیجه دلخواه به دست 

نمى آید. مثال هویج زمان پخت بیشترى نسبت به بروکلى نیاز دارد.

تماس با آب، ممنوع
اگر غذا را در ســبدى روى آب جوش در قابلمه قرار داده اید، هرگز نباید با 
آب تماس پیدا کند، بلکه فقط باید با بخار بپزد. میزان کم یا زیاد آب ممکن 
است در روند پخت مواد غذایى مشکل ایجاد کند، بنابراین تا حدود دو تا 
پنج سانت زیر سبد را آب کنید، اما آب نباید به کف سبد نفوذ کند و سبد باید 

با اندکى فاصله روى سطح آب قرار گرفته باشد.

صداى مادر درد را کاهش مى دهد

4 اشتباهى که 
هنگام بخارپز کردن غذا ها 

نباید انجام داد

استفاده از باالترین حرارت سشوار، نگه داشتن سشوار در فاصله 
نزدیک به سر یا خاموش نکردن سشــوار پس از خشک شدن 
نسبتى موها، همگى جزو کار هایى هستند که مى توانند پیوند ها 

و پروتئین هاى نهفته در مو ها را تخریب کنند.
مى دانستید که انجام کار هاى نادرســت در فرایند کلى خشک 
کردن مو (چه با استفاده از سشوار و چه بدون آن) مى تواند باعث 
آسیب دیدگى مو ها شود؟ در این مطلب خواهیم گفت که کدام 
کار ها هنگام خشک کردن مو ها به سالمتى آن ها صدمه مى زنند.
 احتماال مى دانیــد که رنگ کردن مو ها و اســتفاده از ابزار هاى 

حرارتــى براى حالت بخشــى بــه مو ها 

مى تواند به سالمتى مو ها آسیب برساند.
اما آیا مى دانســتید که انجام کار هاى نادرســت در فرایند کلى 
خشک کردن مو ها نیز (چه با استفاده از سشوار و چه بدون آن) 
مى تواند باعث آسیب دیدگى مو ها شــود؟ در ادامه این مطلب 
خواهیم گفت که کدام کار ها هنگام خشــک کــردن مو ها به 

سالمتى آن ها صدمه مى زنند.

استفاده نادرستى از سشوار 
دارید

اســتفاده از باالتریــن 

حرارت سشوار، نگه داشتن سشــوار در فاصله نزدیک به سر یا 
خاموش نکردن سشوار پس از خشک شدن نسبتى موها، همگى 
جزو کار هایى هستند که مى توانند پیوند ها و پروتئین هاى نهفته 
در مو ها را تخریــب کنند. همین اتفاق مســتقیما مو ها را دچار 
شکنندگى و ضعف مى کند و احتمال شــکل گیرى موخوره یا 
دوشاخه شدگى مو ها را افزایش مى دهد. حالت ناپذیرى، خشکى 

و کدرشدگى مو ها را هم باید به این موارد اضافه کنیم.
براى مقابله با این آســیب دیدگى، دماى سشوار را همیشه باید 
در محدوده کم تا متوسط قرار دهید، سشوا را حداقل 30 
سانتى متر دور از مو ها نگه دارید و پس از خشک شدن 
نسبى مو ها حتما سشوار را خاموش کنید. استفاده از 
اسپرى محافظ حرارتى قبل از روشن کردن سشوار 

هم ترفند خوبى براى محافظت از مو ها است.

حوله را روى مو ها فشار مى دهید
فشار دادن حوله هاى زبر روى مو ها مى تواند 
به کوتیکول مو ها آســیب برساند؛ بنابراین 
کسانى که هنگام خشــک کردن مو ها 
عادت دارند حوله هاى زبر را روى مو ها 
فشــار دهند، هم باعث وزشدگى 
مو ها مى شــوند و هم رطوبت 
طبیعــى مو هــا را از بیــن 

مى برند.
کشــیدن بیش ازحد 
مو ها با حولــه نیز 
مى تواند تار هاى 
مو را ضعیف کند؛ 

بنابراین سعى کنید که بیشتر آب جمع شــده در مو ها را با دست 
بگیرید و ســپس از یک حوله لطیف براى خشک کردن آن ها 

استفاده کنید.

در هواى ســرد با مو هاى خیــس از خانه خارج 
مى شوید

اگر در تابستان با مو هاى خیس از خانه خارج شوید، مشکلى براى 
سالمتى مو ها پیش نمى آید، اما انجام چنین کارى در هواى سرد 
پاییز و زمستان به هیچ وجه براى ســالمتى مو ها خوب نیست، 
زیرا مو ها مانند پوســت صورت و بدن در برابر آب وهواى سرد 

حساس هستند.
مو ها در این شــرایط در برابر خشک شــدن مقاومت مى کنند 
و براى مدت زمــان طوالنى ترى در وضعیت آســیب پذیر باقى 
مى مانند و درنتیجه احتمال شــکنندگى و خشکى مو ها بیشتر 
مى شود. اگر براى ســاعات طوالنى با مو هاى خیس در هواى 
سرد و آزاد حضور داشته باشــید، حتى ممکن است که مو ها یخ 

بزنند و بشکنند.

مو ها را در حالت خیس شانه مى کنید
از آنجا که تار هاى مو در حالت خیس بســیار ظریف هســتند، 
به راحتى ممکن است که دچار شکنندگى شوند؛ بنابراین براى 
شــانه کردن مو ها ابتدا صبر کنید که تار هاى مو تا حدود زیادى 

خشک شوند.
اگر هم به خاطر جنــس موهایتان باید آن ها را در حالت نســبتا 
خیس شانه کنید، باید از شانه هاى پهن دندانه براى این کار کمک 
بگیرید. اسپرى هاى گره بازکن هم گزینه هاى خوبى براى شانه 

کردن مو هاى فرفرى هستند.

وقتى صحبت از مســواك زدن به میان مى آیــد، چیزى به نام 
تکنیک صحیح وجود دارد. مســواك زدن بیش از حد ســخت 
(محکم) یا استفاده از مسواك نامناســب مى تواند به دندان ها 
و لثه ها آسیب برساند و منجر به مشکالتى مانند سایش میناى 
دندان و عقب رفتگى لثه شود که به نوبه خود مى تواند منجر به 

حساسیت دندان شود.
 افرادى که به محکم مسواك مى زنند، فکر مى کنند این تنها 

راهى است که مى توانند دندان هایشان را تمیز 
و سفیدتر نشــان دهند. اما این کار معکوس 

است، زیرا نه تنها باعث تحلیل لثه ها مى شود، بلکه میناى سفید 
و براق روى دندان ها را نیز از بین مى برد و آن ها را زردتر و تیره تر 

نشان مى دهد.
مطمئن نیستید که خیلى محکم مسواك مى زنید؟ به مسواك 
خود نگاهى بیندازید. اگر سه ماه یا کمتر از آن استفاده کرده اید، 

هنوز هم باید نسبتاً جدید به نظر برسد.
مى توانید عادت هاى محکم مسواك زدن خود را تغییر دهید. این 
نکات صحیح مسواك زدن را رعایت کنید تا حساسیت دندان را 
از بین ببرید و از آسیب به دندان ها و لثه هاى خود جلوگیرى کنید.
از مسواك نرم استفاده کنید و هر ســه یا چهار ماه یکبار آن را 
تعویض کنید یا اگر خراب شد، زودتر. اندازه و شکل مسواك باید 
به خوبى با دهان مطابقت داشته باشد تا بتوانید به راحتى به همه 

مناطق دسترسى داشته باشید.
مسواك خود را در زاویه 45 درجه نســبت به لثه ها قرار دهید. 
به این ترتیب، الیاف مســواك مى توانند به زیر خط لثه برسند 

و تمیز شوند.
برس را به آرامى به جلو و عقب حرکت دهید. براى تمیز کردن 
سطوح بیرونى، داخلى و جویدنى دندان از ضربات کوتاه و پهن 
استفاده کنید. براى تمیز کردن سطوح داخلى دندان هاى جلویى، 
مســواك خود را به صورت عمودى کج کنید و از حرکات باال و 

پایین استفاده کنید.
اگر از مسواك برقى اســتفاده مى کنید، اجازه دهید تمام کار را 
انجام دهد و به جاى فشــار دادن آن به دندان هایتان، به آرامى 
آن را روى دندان هایتان بلغزانید. براى جلوگیرى از ایجاد پالك 

و پوســیدگى دندان ها به مدت دو دقیقــه دو بار در روز 

از خمیردندان فلوراید بزنید. همچنین اســتفاده مســواك 
براى کمک به جلوگیرى از پوسیدگى مهم است.

براى سالم و تمیز نگه داشتن دهان نکات زیر توصیه مى شود:
زبان خود را مســواك بزنید تا باکترى ها را از بین ببرید و نفس 

خود را تازه کنید.
یک بار در روز نخ دندان بکشید تا باکترى هاى پوسیدگى دندان 
بین دندان ها، جایى که مسواك شما نمى تواند به آن برسد، را از 

بین ببرید.
نوشیدنى ها و تنقالت شیرین را محدود کنید و از یک رژیم غذایى 

متعادل استفاده کنید.
براى پیشــگیرى و درمان بیمارى هاى دهان به طور منظم به 

دندانپزشک خود مراجعه کنید.

بزرگترها همیشه نسبت به بلعیده شدن آدامس توسط کودکان احساس نگرانى مى کنند.
سرگئى ویالوف متخصص گوارش و کبد در روسیه توضیح داده است که هنگام قورت دادن آدامس چه اتفاقى مى افتد.

این متخصص روس گفت: بزرگساالن همیشه به بچه ها توصیه مى کنند که آدامس را قورت ندهند، زیرا هضم نمى شود و 
ممکن است براى بدن خطرناك باشد. اما این پزشک با این هشدار موافق نیست، زیرا معتقد است تولیدکنندگان آدامس به این 
موضوع توجه دارند.او مى گوید: مى توانى آدامس را قورت بدهى، اما توصیه نمى شود، چون براى این منظور تولید نشده است، 
عالوه بر این، تمام تولیدکنندگان آدامس خطر قورت دادن آدامس را به حساب آورده اند، یعنى آدامس باید در صورت بلعیدن 

به سالمتى انسان آسیبى وارد نکند.آدامس نمى تواند روده را مسدود کند یا به دیواره آن بچسبد.
این پزشک روس مى گوید: بیشتر آدامس ها خنثى و بى اثر هستند. مانند ماتریکسى است که داخل آن طعم دهنده و پرکننده 
است. وقتى جویده مى شــود، فقط ماتریکس باقى مى ماند که با هیچ ماده دیگرى واکنش نشان نمى دهد، بى سر و صدا از 

طور طبیعى از بدن دفع مى شود.این متخصص توصیه مى کند آدامس را زیاد دستگاه گوارش عبور مى کند و به 
ایجاد برخى اختالالت در دستگاه گوارش شود.نجوید، زیرا ممکن است باعث 

او مى گوید: به طور کلى جویدن آدامس همیشه توصیه نمى شود، 
زیرا حاوى درصد باالیى از سوربیتول (جایگزین قند) و 
سایر موادى است که باکترى هاى روده را تغذیه مى کند 
و منجر به افزایش تعداد آن ها و در نتیجه باعث افزایش 

تشکیل گاز، نفخ و ناراحتى در معده مى شود.

4 اشتباه رایج هنگام خشک کردن مو که 
موهایتان را نابود مى کند

کردن مو (چه با استفاده از سشوار و چه بدون آن) مى تواند باعث 
آسیب دیدگى مو ها شود؟ در این مطلب خواهیم گفت که کدام 
کار ها هنگام خشک کردن مو ها به سالمتى آن ها صدمه مى زنند.
 احتماال مى دانیــد که رنگ کردن مو ها و اســتفاده از ابزار هاى 

حرارتــى براى حالت بخشــى بــه مو ها 

سالمتى آن ها صدمه مى زنند.

استفاده نادرستى از سشوار 
دارید

اســتفاده از باالتریــن 

دوشاخه شدگى مو ها را افزایش مى دهد. حالت ناپذی
و کدرشدگى مو ها را هم باید به این موارد اضافه کنی
براى مقابله با این آســیب دیدگى، دماى سشوار ر
در محدوده کم تا متوسط قرار دهید، سشوا
سانتى متر دور از مو ها نگه دارید و پس از
نسبى مو ها حتما سشوار را خاموش کنی
ک روشن اسپرى محافظ حرارتى قبل از
هم ترفند خوبى براىمحافظت از مو ه

حوله را روى مو ها فشار م
فشار دادن حوله هاى زبر روى م
به کوتیکول مو ها آســیب برس
کسانى که هنگام خشــک
عادت دارند حوله هاى زبر
فشــار دهند، هم باع
و مو ها مى شــوند
طبیعــى مو هـ

مى برند.
کشــیدن
مو ها ب
مى تو
مو ر

رایج ترین اشتباه هنگام مسواك زدن

آیا بلع آدامس خطرناك است؟    

اضافه
گرم ش
غذایى
اگر ظر
تا در ظ
زودتر
زمان
که اگر
بیشتر

مختلف

ه نوبه خود مى تواند منجر به 

ند، فکر مى کنند این تنها 
زمیز شان را ت
ر معکوس 

ها مى شود، بلکه میناى سفید 
ى برد و آن ها را زردتر و تیره تر 

سواك مى زنید؟ به مسواك 
 کمتر از آن استفاده کرده اید، 

سد.
تغییر دهید. این ك زدن خود را
تکنید تا حساسیت دندان را

و پوســیدگى دندان ها به مدت دو دقیقــه دو بار در روز

است. وقتى جویده مى شــود، فقط ماتریکس باقى مى ماند که با هیچ ماد
طور طبیعى از بدن دفع مدستگاه گوارش عبور مى کند و به
ایجاد برخى اخنجوید، زیرا ممکن است باعث 

ب او مى گوید:
زیرا ح
سایر
و منج
تشکیل

ویروس شناس اهل روسیه در گزارشى عنوان کرد که از طریق پول کاغذى آلوده انسان مى تواند به چه بیمارى هایى مبتال 
شود.پاول ولچکوف، رئیس آزمایشگاه مهندسى ژنومى در انستیتوى فیزیک و فناورى مسکو، ویروس شناس، کاندیداى 
علوم پزشکى، عفونت هایى را فهرست کرد که مى توانند هنگام استفاده از پول کاغذى یا سکه، فرد را آلوده کنند. فرد 
مى تواند با پول آلوده به سالمونال یا استافیلوکوکوس اورئوس مبتال شوند.او گفت: این خطر بستگى به این دارد که آیا این 
سکه ها، پول، در دست افراد آلوده بوده است یا خیر. همه عفونت ها از این طریق قابل انتقال نیستند. پول کاغذى عمر 
طوالنى دارند و مى توانند عفونت هاى مختلف باکتریایى را به خوبى منتقل کنند.به گفته وى، در دنیاى مدرن، عفونت هاى 
باکتریایى عمال بشریت را تهدید نمى کند، زیرا آنتى بیوتیک هاى پیشرونده اى علیه آن ها وجود دارد. براى محافظت از خود 
در برابر عفونت از طریق پول، ویروس شناس توصیه مى کند که دست هاى خود را به طور مرتب بشویید، به خصوص قبل 
از غذا خوردن حتما دست خود را ضدعفونى کنید. ولچکوف در پایان گفت: به طور کلى، یک فرد به طور مداوم ناخودآگاه 
چشمان خود را مى مالد، صورت، دهان خود را لمس مى کند، بنابراین هر چیزى که دستانش لمس مى کند به احتمال زیاد 

در دهانش نیز انتقال پیدا مى کند، پس خطر اسکاناس هاى کثیف را جدى بگیرید.

انتقال بیمارى هاى عفونى توسط پول کاغذى
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آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008001780 - تاریخ ارســال نامه: 1401/06/01 - نظر به 
اینکه سند مالکیت نسبت به تمامیت ششدانگ پالك ثبتى 786 فرعى از 1 اصلى ثبت دفتر 
امالك به شــماره 1 صفحه 531 به نام حاج على اعرابى ثبت و سند صادر گردیده است. 
که طى یک سلسله نقل و انتقاالت واقع شده سپس به موجب سند انتقال شماره 58007 
مورخ 1341/1/24 دفتر اسناد رسمى یک شهرضا از طرح حاج على اعرابى به عباسعلى 

و محمدعلى آقاخانى به میزان دو دانگ مشاع بالسویه انتقال رسمى گردیده است و سند 
مالکیت جهت آنها صادر گردیده ســپس محمدعلى آقاخانى در تاریخ 1401/4/13 فوت 
کرده و طى دادنامه شماره 140109390005718930 مورخ 1401/5/22 شعبه 4 شوراى 
حل اختالف شهرضا ورثه نامبرده عبارتند از نجما کاظم پور زوجه و عبدالحسین منتظرى 
پدر و فروغ – فروزان و فریده آقاخانى فرزندان متوفى مى باشــند. هم اکنون ورثه متوفى 
محمدعلى آقاخانى با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008007889 

مورخ 1401/05/27 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 
23308 مورخ 1401/05/26 توســط دفترخانه اسناد رسمى شماره 247 شهرضا گواهى 
امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل سهل انگارى از بین رفته است. 
لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شود که هر کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 

مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد 
شد.تاریخ انتشــار:1401/06/03 - م الف: 1369686- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا – مرتضى قدیرى از طرف محمدحسین صمصامى/6/106 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: حرکت خودرو 
با دنده عقب به ویژه در معابر شهرى خطرات زیادى دارد.
ســرهنگ محمدرضا محمدى گفت: متأسفانه عده اى 
از رانندگان، وقتى از مقابل خروجــى مورد نظر بزرگراه 
گذشته و یا به اشتباه وارد خروجى یک بزرگراه مى شوند، 
ناگهان در میانه خروجى یا بزرگراه توقف کرده و تصمیم 
به بازگشــت مى گیرند و با حرکت به صورت دنده عقب 
سعى مى کنند به جاى اولشان برگردند که البته این کار 

آنها بروز تصادفات ناگوار را رقم مى زند.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان حرکت خودروها با 
دنده عقب به ویژه در خروجى پل هاى هوایى را بســیار 

خطرناك عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به کم عرض 
بودن خروجــى بزرگراه ها و پل هــا و همچنین به دلیل 
انحناى مسیر و کامل نبودن میدان دید، احتمال تصادف 
با خودروهایى که با شتاب و بدون آمادگى و پیش بینى 

قبلى وارد خروجى مى شوند افزایش پیدا مى کند.
وى به آمــارى قابل تأمــل در این رابطه اشــاره کرد و 
افــزود: تجزیــه و تحلیــل تصادفات رخ داده نشــان 
مى دهد در 4 ماهــه ابتدایى ســال جارى تعــداد 80 
مورد تصــادف جرحى به دلیــل حرکت دنــده عقب 
و عدم توجه برخــى رانندگان به مقــررات ایمنى تردد

 رخ داده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه 
گفــت: 130 میلیارد تومــان اعتبار براى زیرســاخت، 
ایســتگاه ها و خرید اتوبوس خط چهــارم BRT صرف 
شده است.ســیدعباس روحانى اظهار کرد: محور پایانه 
جى تا سه راهى درچه، شــامل خطوط 68 از مبدا میدان 
امام حسین (ع) تا پایانه پزوه و خط 26 از پایانه درچه به 
سمت میدان امام حســین (ع)، درخواست سفر و تبادل 
مسافر بین این مسیر و ایستگاه به ویژه در سال تحصیلى 

بسیار زیاد است.
وى با اشاره به نحوه فعالیت خط چهارم BRT اصفهان 
خاطر نشان کرد: خطوط 68 و 26 با یکدیگر ادغام و یک 

خط واحد به عنوان خط 4 تندرو ایجاد مى شود.
وى تصریح کرد: با تصویــب 12 خط BRT در اصفهان 
خط اتوبوس تندروى پایانه جى تا ســه راهى درچه به 

عنوان خط چهارم انجام شد.
وى گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته باید در خط 
تندروى پایانه جى تا سه راهى درچه 20 دستگاه اتوبوس 

فعالیت کند.
روحانى افزود: ســر فاصله خط تنــدورى پایانه جى تا 
سه راهى درچه مشــخص اســت، اما هنوز به صورت 
آزمایشى فعالیت مى کند تا با رفع نواقص در موعد مقرر، 

افتتاح رسمى این خط انجام شود.

دلیل اصلى80 مورد 
تصادف جرحى در 4 ماه

آغاز آزمایشى خط چهارم 
BRT اصفهان

یکى از 2 جسد پیدا شد 
سخنگوى سـازمان آتش نشـانى  اصفهان از پیداشدن 
جسد یکى از جوانان مفقودشـده در منطقه «آب ملخ» 
خبر داد. فرهاد کاوه آهنگران درخصوص حادثه مفقود 
شدن دو جوان در روز بیست وهفتم مردادماه در منطقه 
آب ملخ، اظهار کرد: آتش نشـانان، روز سـه شنبه جسد 
یکى از ایـن جوانان مفقود شـده را که حدود 23 سـال 
داشـت، پیدا کردند. جسـت وجو براى پیدا کردن جسد 

جوان دوم ادامه دارد.

ابالغ مصوبات ایمنى بازار  
فرمانـدار اصفهان گفـت: مصوبات ایمنى بـازار بزرگ 
اصفهان به مسـئوالن مربوطه ابالغ شـد. محمد على 
احمدى به برگزارى مانور سـاعت صفـر در بازار بزرگ 
اصفهان اشاره کرد و افزود: به زودى مانورهاى دیگرى 
در نقاط مختلف شـهر اصفهـان برگزار خواهد شـد تا 
دسـتگاه هابراى هرگونه بحران هاى احتمالى را داشته 

باشند.

41 درصد پیشرفت فیزیکى   
اجراى کلکتـور اصلى فاضالب محسـن آبـاد برخوار، 
41 درصد پیشـرفت فیزیکى داشته است. این عملیات 
اجرایی از محل اعتبارات عمرانی درقالب دو قرارداد در 
حال انجام اسـت و از کل متراژ قـرارداد به طول 7137 
متر، در حدود 2930 مترآن انجام شده همچنان در حال 

پیشرفت می باشد.

خبر

عضو کارگروه تخصصى فرونشست استان اصفهان با 
بیان اینکه چنان آب مصرف مى کنیــم که گویى تا ابد 
آب داریم، گفت: متاســفانه نتیجه عدم توجه به منابع و 
مصارف آب در همدان منجر به کمبود آب و فروچاله شد 

و مشابه این کار در اصفهان در حال انجام است.
بهرام نادى در گفت وگو با ایســنا دربــاره وضعیت آبى 
همدان و خالى شدن این سد و احتمال وقوع مشابه این 
بحران در اصفهان، اظهار کرد: مصرف آب شرب شهر 
همدان برابر 65 میلیون مترمکعب  در سال است که به 
منظور تامین بخشــى از آب شرب، کنترل آب سطحى 
توسط ســد اکباتان انجام مى شــود. گنجایش مخزن 
ســد اکباتان همدان 36 میلیون مترمکعب و حجم آب 
فعلى سد در ابتداى شهریورماه 1401 برابر یک میلیون 
مترمکعب اســت که تا چند روز آینده به سبب تبخیر و 

برداشت، متأسفانه به صورت کامل خشک مى شود.
وى همچنین افزود: آب شــرب توسط حفر چاه عمیق 
از ســال 1367 در دشــت همدان-بهار واقع در شمال 
شــهر همدان - بهار تأمین مى شــود که مشابه دشت 

اصفهان- برخوار است.
عضو کارگروه تخصصى فرونشســت استان اصفهان 
افزود: سطح آب زیرزمینى در دشــت بهار-همدان در 
ســال 1367 در زمان حفارى چاه هاى دستى در اعماق 
تقریبى 3 تا 4 مترى مشاهده مى شد، میزان تخلیه ساالنه 
منابع آب هاى زیرزمینى در دشــت همدان- بهار، 360 
میلیون مترمکعب براى تأمین آب موردنیاز کشاورزى 

و شرب است.
وى ادامه داد: طى ســال هاى 1382 تــا1370، میزان 
متوسط افت سالیانه آب زیرزمینى در دشت حدود یک 
متر و کسرى ســاالنه حجم مخزن معادل 24 میلیون 
مترمکعب محاسبه شده اســت، اما اکنون برداشت آب 
از اعماق تقریبى 80 متر  انجام مى شود، بنابراین شاهد 

کاهش شدید منابع آبى زیرزمینى هستیم.
نادى توضیح داد: با یک حســاب سرانگشتى مشاهده 
مى شود که میزان برداشت سالیانه آب زیرزمینى 6 برابر 
میزان مصرف سالیانه آب شرب شهر همدان است. به 
عبارتى در صورت امکان افزایش بهره ورى تقریبى 16 
درصدى در مصرف آب مى توان آب شرب موردنیاز شهر 
همدان را حتى بدون  بهره گیرى از ســد اکباتان تامین 
کرد. بنابراین ضرورى است که اثرات تغییرات اقلیمى 
و کاهش بارندگى با سرمایه گذارى مناسب در افزایش 
بهــره ورى به خصوص در بخش کشــاورزى و تصفیه 

پساب کاهش یابد.
عضو کارگروه تخصصى فرونشست استان اصفهان با 
اشــاره به اینکه امروز منابع آب سطحى جوابگو نیست 
و منابع آب زیرزمینى نیز محدود و رو به کاهش اســت، 
گفت: نتیجه اینکه حجم آب ســطحى و آب زیرزمینى 
جوابگوى مصرف آب شرب در شــهر همدان نیست و 
اکنون برخى نقاط همدان از ساعت یک بعدازظهر تا 5 
صبح با قطعى آب مواجه هستند و همچنان این شرایط 

ادامه دارد.

وى به قطعى شــدید برق دهه 60  در تهران، همدان، 
اصفهان و دیگر نقاط کشور اشــاره کرد و گفت: براى 
عدم قطع برق، توسعه نیروگاه هاى حرارتى با استفاده از 
سوخت فسیلى در دست اقدام قرار گرفت، براى افزایش 
راندمان این نیروگاه هاى حرارتى، تکمیل نیروگاه هاى 
ســیکل ترکیبى در مجاورت نیروگاه هاى حرارتى اجرا 
شد. برداشت بى رویه آب براى تأمین آب موردنیاز سیکل 
ترکیبى جهت تولید بخــار آب به عنوان نیروى محرکه 
توربین ها، منجر به افت شدید سالیانه تقریبى 2 متر آب 
زیرزمینى و ایجاد بیش از 30  فروچاله با ابعاد وسیع  شد.

نادى با بیان اینکه متاسفانه نتیجه عدم توجه به منابع و 
مصارف آب در همدان منجر به کمبود آب و فروچاله شد، 
تصریح کرد: مشابه این کار در اصفهان نیز در حال انجام 
است. در خصوص آب سطحى در سال آبى 1400 حجم 
آب ورودى به ســد زاینده رود 825 میلیون مترمکعب و 
خروجى از سد 747 میلیون مترمکعب بود که براى تعادل 
ارقام ورودى و خروجى الزم است تبخیر آب را نیز مدنظر 
قرار داد. طى سال آبى گذشته مجموع مدت زمان جریان 
آب سطحى زاینده رود به صورت منقطع یک ماه بود که 

نمى تواند سبب تغذیه مناسب آبخوان شود.
وى ادامه داد: باتوجه به عدم تداوم جریان آب زاینده رود، 
چهار دشت پایین زاینده رود همچون نجف آباد، لنجانات، 
اصفهان- برخوار و ســگزى و کوهپایه که از زاینده رود 

تغذیه داشتند، دیگر تغذیه نمى شوند.
عضو کارگروه تخصصى فرونشســت استان اصفهان 

گفت: منابع آب زیرزمینى دشت ها در حال اتمام است و 
از سوى دیگر منابع آب سطحى به دلیل تغییرات اقلیمى 
و کاهش بارش ها کم شده است. افزایش مصرف آب به 
سبب توسعه فضاى شهرى، کشاورزى و صنعت بدون 
افزایش بهره ورى موردنیاز و کاهش روزافزون منابع آب 
در دسترس سطحى و زیرزمینى  به مفهوم عدم مدیریت 

و استقبال از بحران پیش رو است.
نادى با اشــاره به آمارى به نقل از الماســوندى، رئیس 
حوضه آبریز زاینده رود، اضافه کرد: از ســال 1370 در 
مسیر زاینده رود و باالدست رودخانه در منطقه سامان، 
ســطح باغات از 40 هزار هکتار بــه 116 هزار هکتار 
افزایش یافته و حجم آب مصرفــى جهت باغات بیش 
از 300 میلیون مترمکعب است. این ارقام نشان مى دهد 
ما چنان آب را مصرف مى کنیم که گویى تا ابد این آب 
وجود دارد، بنابراین اگر به محدودیت منابع آب زیرزمینى 
و تغییرات بارش و آب هاى سطحى ناشى از تغییر اقلیم 

و دستکارى انسانى توجه نشــود ممکن است با بحران 
مواجه شویم.

این استاد دانشــگاه درباره تخلیه کامل آبخوان دشت 
اصفهان -برخــوار، اظهار کــرد: گنجایش حجم آب 
زیرزمینى بــر مبناى حجــم آبخــوان، 10/5  میلیارد 
مترمکعب اســت که ســال 1361 این حجــم آب به 
7/5میلیارد مترمکعب  و در سال 1399 با توجه به کاهش 
3 میلیارد مترمکعبى آب زیرزمینــى این حجم به 4/5 

میلیارد مترمکعب رسیده است.
وى گفت: اگر در این سال ها هیچ گونه توسعه صنعت و 
جمعیت نداشته باشم، بدون محاسبه جدى و بدون در نظر 
گرفتن عدم تغذیه آبخوان توسط زاینده رود مدت زمان 
تقریبى تخلیه کامل آبخوان 40 ســال خواهد بود، اما 
با توجه به توســعه جمعیتى، بارگذارى بیشتر صنعت و 
کشاورزى و تداوم خشکى زاینده رود زمان تقریبى تخلیه 

آبخوان در سال 1416 پیش بینى مى شود.

سد زاینده رود به سرنوشت سد اکباتان دچار مى شود؟

درس هاى همدان براى اصفهان

آگهى تغییرات
 شرکت شیشه هما شیشه ایرانیان شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
52302 و شناسه ملى 14004166418 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت 
به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله خرم ، خیابان پنج رمضان ، خیابان مسجد سید ، پالك 725- ، ساختمان 
قائم ، طبقه اول ، واحد 33 کدپستى 8137918144 تغییر یافت وماده مربوطه 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1366838)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع غذایى فرادیس سپاهان شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 25716 و شناسه ملى 10260464765 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین 
مشــایخى موجانى به کدملى 1290039879 و امیرمهدى پورتوســلى به 
کدملى 1285567889 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 
1400به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1368526)

آگهى تغییرات
 شــرکت ســهامى خاص خدماتى نــوآوران تامیــن آپادانا به شناســه ملى 
10980278780 و شــماره ثبت 34387 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس 
استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزى، شهر شاهین شهر، 
فردوسى، کوچه فرعى 17شرقى[فرعى17غربى]، خیابان فردوسى، پالك 4، طبقه 
همکف به کد پستى: 8314873650 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1368501)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص گروه انرژى خورشــیدى تفتان ســبز صفه به شناسه ملى 
14008444344 و شماره ثبت 62645 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
ســالیانه مورخ 1401/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حسابرسى شاهدان به 
شناسه ملى 10100182550 به سمت بازرس اصلى وحسابرسى و خدمات مدیریت 
نواندیشان به شناسه ملى 10100200524 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال 1400 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1368550)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص عمران مدرن سپاهان به شناسه ملى 10260622052 
و شماره ثبت 44310 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1401/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقاى مجید کاشفى 
به شماره ملى 1287900836 به ســمت بازرس اصلى و خانم فاطمه نساء 
نوربخش حبیب آبادى به شماره ملى 6609377561 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1368559)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص سنگواره واال سپاهان به شناسه ملى 14008872434 و شماره 
ثبت 63807 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/05/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر 
و میمه، بخش مرکزى، روستاى شهرك صنعتى مورچه خور، شهرك صنعتى مورچه خورت، 
خیابان فرعى ابوریحان چهارم، خیابان ابوریحان، پالك 215، طبقه همکف به کد پستى: 
8333113181 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1369158)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص امیران فلز کار صنعت به شناسه ملى 10103444373 
و شماره ثبت 53823 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریبا السادات طباطبائى 
قهجاورستانى به شماره ملى 1272677168 به سمت بازرس على البدل و 
زهرا استادى به شماره ملى 1272809013 به سمت بازرس اصلى براى مدت 
یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1368558)

آگهى انتقالى
 شــرکت رز آبى ایرانیان ســهامى خاص به شــماره ثبت 2847 و شناســه ملى 
14008484912 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/30 
محل شرکت رز آبى ایرانیان ســهامى خاص به شــماره ثبت 62745 از واحد ثبتى 
اصفهان به واحد ثبتى خمینى شهر بنشانى : استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، 
بخش مرکزى، شهر خمینى شهر، دســتگرد قداده، خیابان بسیج، کوچه 127[چوب 
سبز1]، پالك 0، طبقه همکف به کدپستى: 8436185819 انتقال یافت و در این اداره 
بشماره2847 بثبت رسد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1369150)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آجرنسوز و نماى آذرخش ســپاهان به شناسه ملى 10260693513 و شــماره ثبت 50796 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد تورج نجف به شماره ملى 0081730071 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و جواد جمشیدى به شماره ملى 1271378167 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره و اکبر رحمانى کیا به شماره ملى 1282285866 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و پروین رخزن به شماره ملى 1286789214 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و الناز رحمانى کیا به شماره ملى 1293314846 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1402/05/05 انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد آور و همچنین کلیه اوراق عادى 
و ادارى شرکت با امضاء جواد جمشیدى و اکبر رحمانى کیا متفقاً یا جواد جمشیدى و تورج نجف متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. حوریه نجف به شماره ملى 0019007851 به سمت بازرس 
على البدل و عرفان رحمانى کیا به شماره ملى 1272114600 به سمت بازرس اصلى تا تاریخ 1401/05/05انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1366833)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص بازرگانى فوالد تابان اصفهان به شناسه ملى 10980120328 و به شماره ثبت 35995 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/04/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقاى ایوب عزتى به شماره ملى 1170699421 به سمت رئیس هیئت مدیره ،خانم الهام عزتى به شماره 
ملى 1170747000 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقاى مجید عزتى به شماره ملى 1171234554 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و به سمت 
مدیرعامل به عنوان اعضاء هیئت مدیره براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیأت مدیره هر یک به تنهایى و با مهر شرکت معتبر است وضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1368514)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص عمران مدرن سپاهان به شناسه ملى 10260622052 و شماره ثبت 44310 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 1401/05/15 در خصوص افزایش سرمایه به 
هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و بالبردن مبلغ اسمى سهام از مبلغ 30000000000 ریال به مبلغ 120000000000 ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 120000000000 ریال نقدى است منقسم به 3000000 سهم 
40000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1368562)

آگهى تغییرات 
شرکت پیشرو اسکان شباهنگ سهامى خاص به شماره ثبت 63856 و شناسه ملى 14008687411 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/01/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم مریم رحیمى به کدملى 1171064640 و بسمت رئیس هیئت مدیره آقاى میالد امامى به کدملى 1160062749 
و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى عباس رحیمى به کدملى 1170612814 و بسمت مدیر عامل براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقاى رجبعلى جعفرى طادى 
به کدملى 1111371733 و خانم معصومه فروزنده جونقانى به کدملى 4679158565 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1364976)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص فنى و مهندسى شوق مشعل چهار باغ به شناسه ملى 10840119813 و به شماره ثبت 34524 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد کورش شفیعى به شــماره ملى 1284988805 و مجتبى کاهى به شماره ملى 
1288138784 و محسن سرلک به شماره ملى 4172785476 رضا سورانى به شماره ملى 4621144278 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره به مدت 
دو سال انتخاب گردیدند الهه مختارى به شماره ملى 1272460088 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال وعباس کهمره به شماره ملى 1818318059 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1366704)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع غذایى فرادیس سپاهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 25716 و شناسه ملى 10260464765 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق اختیار حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 06/ 02/ 1401 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
وبارعایت تشریفات مقرر اساســنامه والیحه اصالحى قانون تجارت شماره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور ســهام جدید از مبلغ 2000000000یال به 
مبلغ 10000000000ریال افزایش یافت که آورده نقدى تماما طى گواهى شــماره 1401/2557/1 مورخ 1401/02/07 بانک کشــاورزى شعبه دولت آباد واریز 
وماده5اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد . سرمایه شرکت 10000000000ریال نقدى است که به 000 100 سهم 000 100 ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما 

پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1368529)
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01 محکومیت ساپینتو
 به یک ماه حبس!

نشــریه «فوتبال 365» پرتغال از جنجال جدید و مشکل 
بزرگ براى استقالل پرده برداشــت. این رسانه پرتغالى 
خبر داد شوراى انضباطى (CD) فدراسیون فوتبال پرتغال 
(FPF) مجازات یک ماه زندان ریکاردو ساپینتو سرمربى 
سابق موریرنیزه را به دلیل اظهاراتى که در مورد یک سرباز 
ارتش پرتغال در ماه ِمى انجام داد را تایید کرد. در بیانیه اى 
که منتشر شد ساپینتو به اتهام «آسیب به آبرو و تهمت زدن» 
محکوم شد. ساپینتو خطاب به فرمانده ارتش پرتغال از لفظ 
«دروغگو» اســتفاده کرده بود. انتقاد شدید مربى پرتغالى 
باعث شد که ستاد فرماندهى ارتش پرتغال علیه ساپینتو به 

مراجع پیشگیرى و مبارزه با خشونت 
در ورزش شکایت کند که در 
نتیجه این مربى پرتغالى به 

یک ماه حبس محکوم شد.

04

تیم فوتبال ذوب آهن یک مهاجم 23 ســاله را جذب کرد. 
فرزان دانا بازیکن سابق تیم فوتبال فجرشهیدسپاسى با عقد 
قراردادى رسمى به جمع شاگردان مهدى تارتار پیوست. 
این بازیکن مهاجمى 23 ساله است که جدیدترین و شاید 

آخرین خرید ذوب آهن در این فصل باشد.

ذوب آهن 
مهاجم جدید خرید

هفته سوم لیگ برتر در حالى امروز با برگزارى چهار دیدار آغاز مى شود که دو نماینده اصفهانى باید برابر دو نماینده کرمانى صف آرایى کنند. با این تفاوت که برخالف هشت تیم که امروز با هم به رقابت مى پردازند، مصاف سپاهان و گل گهر سیرجان و سه مسابقه دیگر فردا برگزار مى شود. شاگردان 
ژوزه مورایس فردا شب در سیرجان مهمان سربازان ژنرال هستند اما تیم همشهرى آنها یعنى ذوب آهن بعد از ظهر امروز و در ورزشگاه فوالدشهر میزبان مس رفسنجان خواهد بود.

جدال ذوب آهن-مس و گل گهر- سپاهان در هفته سوم لیگ برتر

کورس اصفهانى ها با کرمانى ها براى کسب 6 امتیاز

با پایان یافتن مهلــت قانونى نقــل و انتقاالت 
وضعیت بازیکن جنجالى پرسپولیس و ادعاهایى 
که درباره بازى کردن او وجود داشــت، مشخص 

شد.
در پى جذب سینا اســدبیگى توسط پرسپولیس، 
باشــگاه ذوب آهن به عنوان بازیکن پیشین این 
بازیکن مدعى شد که قرارداد سرخ ها با اسدبیگى 
باطل است،  چراکه این بازیکن با این تیم اصفهانى 
قرارداد دارد.                                        از طرف دیگر باشــگاه پرسپولیس 
مدعى شد که جذب اسدبیگى مشکل قانونى ندارد 
چراکه این بازیکن قــراردادى با ذوب آهن امضا 
نکرده است و به همین دلیل به عنوان بازیکن آزاد 

به این تیم پیوسته است.

با وجود این مسائل اسدبیگى در هفته دوم در بازى 
پرســپولیس مقابل فوالد در نیمه دوم به میدان 
رفت تا نشان دهد که پرسپولیسى ها بر روى جذب 
این بازیکن و به عقد قرارداد با او مطمئن هستند. 
این در حالى بود که باشگاه فوالد با تکیه بر ادعاى 
باشــگاه ذوب آهن شــکایت خود را                            بابت بازى 

اسدبیگى در بازى مقابل پرسپولیس مطرح کرد.
از طرف دیگر فرصت نقل و انتقــاالت در پایان 
روز یکشنبه 30 مرداد به پایان رسید و تیم ها باید 
لیســت خود را                            تا پایان این تاریخ آماده مى کردند 
و نکته جالب اینجاست که باشگاه ذوب آهن نام 
سینا اسدبیگى را                            در لیست خود نیاورده است که 
این موضوع نشــان دهنده این اســت که ادعاى 

باشگاه پرسپولیس براى جذب این بازیکن                                ادعاى 
درستى بوده است.

در این رابطــه یکى از مســئوالن کمیته تنظیم 
مقررات فدراسیون فوتبال اعالم کرد که تا پایان 
روز 30 مرداد، باشگاه ذوب آهن هیچ گونه سندى 
مبنى بر قرارداد سینا اســدى ارائه نکرد و از آنجا 
که مهلت نقل و انتقــاالت در پایان 30 مرداد به 
اتمام رسیده، به همین دلیل ادعاى ذوب آهن در 
خصوص اسدبیگى درست نیست.                                                                اگر قراردادى 
بین این باشگاه و این بازیکن امضا شده بود، باید تا 
30 مرداد این قرارداد ثبت مى شد و به همین خاطر 
شکایت باشگاه ذوب آهن قانونًا وجاهت و قابلیت 

رسیدگى ندارد.         

تکلیف قرارداد بازیکن سابق ذوب آهن مشخص شد

مرضیه غفاریان
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االهلى قطر در شــرایطى برابر حریف خــود در ثانیه هاى 
پایانى به برترى دست یافت که زوج خط دفاعى خود را در 
کنار محمدحسین کنعانى زادگان در اختیار نداشت. شجاع 
خلیل زاده در بازى برابر الریان قطر به دلیل ابتال به کرونا در 
قرنطینه به ســر مى برد و به همین دلیل در ترکیب تیمش 
غایب بود. محمدحســین کنعانى زادگان موفق شد در این 
بازى و در ثانیه هاى پایانى از روى نقطه پنالتى، تیمش را به 
گل برترى برساند. نکته جالب توجه اینکه مدافع ملى پوش 
ایرانى بعد از گلزنى در این بازى، با نمایش پیراهن شجاع 
خلیل زاده در رختکن االهلى، نگذاشــت جایش در جشن 

پیروزى خالى بماند.

ابتالى مدافع تیم ملى
 به کرونا
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مهدى طارمى مهاجم ملى پوش کشورمان و عضو باشگاه 
پورتو با پیراهن غول پرتغــال 100 بازى انجام داد که این 
روزها سوژه رسانه ها شــده است. بعد از لقب باشگاه پورتو 
به طارمى با عنوان «پسر خلیج فارس» ستاره ایرانى هم در 
مقابل به زبان پرتغالى از این باشگاه بزرگ تقدیر و تشکر 
کرد. در همین رابطه صفحه کانون هواداران پورتو در ترکیه 
به تمجید از ستاره ایرانى به مناسبت 100 بازى براى اژدها 
پرداخت. این رسانه نوشــت:  طارمى در صدمین بازى با 
پیراهن پورتو به میدان رفت. حاصل 100 بازى ستاره ایرانى 
به شرح زیر است: 1 قهرمانى در لیگ پرتغال، 1 قهرمانى در 
جام حذفى پرتغال، 1 قهرمانى در سوپرجام پرتغال. 3 جام 

در 100 دستاورد بزرگ طارمى بود.

دستاورد 100 بازى طارمى 
با «اژدهایان»
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یاران قدوس که در سه هفته ابتدایى فصل جدید لیگ برتر 
انگلیس یک مساوى، یک برد و یک شکست داشتند، در 
دیدار مقابل کولچستر توانستند باخت اخیرشان را جبران 
کنند و به برترى برسند. ســامان قدوس، ملى پوش ایرانى 
برنتفورد پس از یک هفته غیبت در فهرست ترکیب، یک 

بقه  نیمکت نشینى و حضور تعویضى در مسا
دیدار لیگ برتــر مقابل فوالم، در 
مسابقه جام اتحادیه برابر 
کولچســتر از دقیقه 56 
وارد زمین شد. هافبک 
ایرانــى برنتفــورد در 
حضور تعویضى مقابل 
کولچستر 25 لمس 
توپ داشــت و در 
کنار آن 12 پاس با 
دقت 75 درصدى 
و دو پاس کلیدى 
داد و موقعیت به 

وجود آورد.

سامان قدوس برگشت

 پیشگیرى و مبارزه با خشونت 
ششکایت کند که در
ین مربى پرتغالى به 

 حبس محکوم شد.

برنتفورد پس از یک هفته غیبت در فهرست
بقه  نیمکت نشینى و حضمسا

دیدار لیگ برتــر م
مسابقه جام
کولچســ

وارد زمین
ایرانــى
ت حضور
کولچس
توپ
کنار
دقت
و د
داد
وج

سربازان مهدى تارتار و شاگردان محمد ربیعى امروز درحالى در فوالدشهر 
برابر هم قرار مى گیرند که نارنجى پوشــان مــس پیش از این هم یک 
بار دیگر و در جریان مســابقات لیگ 22 به اصفهان ســفر کرده بودند. 
آنها در این شهر مهمان تیم نســاجى اى بودند که به دلیل آماده نبودن 
ورزشگاه خانگى اش، نقش جهان را براى پذیرایى از نخستین حریفش 
در لیگ انتخاب کــرده بود. ذوب آهِن تارتار هم پــس از متوقف کردن 
پرسپولیسى ها در فوالدشهر، براى دومین بار در دیار زاینده رود و این بار 
در حضور تماشاگران آماده رویارویى با حریف رفسنجانى خود شده است. 
سبزپوشان اصفهان و نارنجى پوشان رفسنجان نقطه اشتراکات مهمترى 
هم دارند. هر دوتیم 2 امتیازى هستند و با یک گل زده و یک گل خورده و 
تفاضل گل صفر دیوار به دیوار یکدیگر در رده هاى نهم و دهم جدول لیگ 
قرار گرفته اند. جالب آنجاست که هر دو تیم از داورى ضرر کرده و معتقدند 

اگر اشتباهات داورى نبود االن با 6 امتیاز صدرنشین بودند.
همه اینها در کنار انگیزه بازیکنان ذوب آهن و مس رفسنجان مى تواند بر 
جذابیت هاى بازى امروز این دو نماینده اصفهان و کرمان بیافزاید. بدون 
شک مهدى تارتار سعى خواهد کرد با بهره گیرى از مهره هاى جوانش 
و دوندگى بى امان و جنگندگى آنها نتیجه این رقابت حساس را به سود 
تیم خود کند. او براى نیل به این هدف مى تواند با تکیه بر بازیکنانى چون 
حامد نورمحمدى، محمد قریشى، مسعود ابراهیم زاده و امیرحسین جدى 
در خط دفاعى تیمش که در دو بازى گذشــته با عملکرد منســجم خود 
اطمینان بخش ظاهر شدند، راه نفوذ بر مهاجمان حریف را ببندد. هرچند 
نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که داشته هاى مهاجمى رقیب نه 
کم هستند و نه با توجه به توانایى باالیى که در گلزنى دارند مى توان آنها را 
دستکم گرفت. محسن آذرباد، لوسیانو پریرا و گادوین منشا در بازى اخیر 
مس در خط حمله این تیم نمایش قابل قبولى از خود نشان داده اند و هر 
سه عطش باالیى براى گشودن دروازه رقبا دارند. پریرا کارش را با فتح 
سنگر نساجى چى ها آغاز کرده و آذرباد و منشا هم مترصد فرصت هستند 

تا با گلزنى در بازى هاى پیش رو نامشان را در فهرست گلزنان لیگ ثبت 
کنند. به خصوص منشــا که عنوان آقاى گلى فصل گذشته را هم یدك

 مى کشد و دوست ندارد براى کسب این عنوان در فصل جارى بیش از این 
از رقبایش عقب بماند. همه اینها نشاندهنده خوفناکِى خط آتش نارنجى 

پوشان رفسنجان است.
اما در سوى مقابل، مهره هاى هجومى گاندوها هم با اینکه طى دو بازى 
گذشته فقط یکبار موفق به گشــودن دروازه حریفان خود شده اند کم از 
همقطاران رفسنجانیشان ندارند. سجادآشورى، شهرام ساالرى، صادق 
صادقى و سعید باقرپسند در خط حمله ذوب آهن عملکرد خوبى داشته اند، 
هرچند نام و آوازه پریرا و منشا را ندارند اما هرکدام به تنهایى با توجه به 
روحیه باال و نیروى جوانى که دارند این استعداد را دارند که در پایان لیگ 
پدیده این رقابت ها نام بگیرند و چه بسا کار خود را با گلزنى در همین دیدار 
امروز آغاز کنند. البته در این میان صــادق صادقى با توجه به گلى که در 
مصاف با تراکتورى ها به ثمر رساند یک گام زودتر از هم تیمى هایش به 
این هدف نزدیک شده و سعید باقرپسند هم که ستاره سبزپوشان در فصل 
گذشته بود در بازى تبریز با مصدومیت شدیدى مواجه شد و فعًال شرایط او 

براى حضور در ادامه بازى ها در هاله اى از ابهام قراردارد. 
گلرهاى این دو تیم هم در بازى هاى گذشــته نمایش خوبى در ترکیب 
تیمشان داشته اند؛ حبیب فرعباسى پس از کلین شیت برابر سرخپوشان 
پایتخت در دقیقه 7+90 برابر سرخپوشان تبریز غافلگیر شد و گل خورد و 
حامد لک گلر مس هم در بازى نخست تیمش از روى نقطه پنالتى دروازه 
خود را بازشده دید اما در بازى برابر سربازان ژنرال اجازه نداد هیچ توپى 
از خط دروازه اش عبور کند. با این تفاسیر مى توان گفت تقابل شاگردان 
تارتار و بازیکنان ربیعى مى تواند یکى از جذاب ترین بازى هاى هفته سوم 
رقابت هاى لیگ باشد و با توجه به امتیازات برابر، موقعیت یکسان هر دو 
تیم در جدول و کیفیت همسان بازیکنانشان مى توانیم دوئلى تن به تن در 

هر نقطه از میدان بین ذوبى ها و مسى ها را به نظاره بنشینیم.    

تالش گاندوها در خانه براى اولین برد

شاگردان ژوزه مورایس برخالف ســربازان تارتار باید این هفته 
خارج از اصفهان در برابر حریف خود صــف آرایى کنند. طالیى 
پوشان اصفهان فردا شب در ســیرجان به مصاف یاران امیرقلعه 
نویى خواهند رفت. جدالى سخت و نفسگیر که نه سرمربى پرتغالى 
سپاهان و نه ژنرال هیچیک به این راحتى ها حاضر به تسلیم شدن 
در برابر حریف نخواهد شد. مورایس که شاگردانش با 6 امتیاز به 
تنهایى در صدر جدول جا خوش کرده اند مى خواهد هرطور شده با 
کسب سوغات 3 امتیازى از نبرد با گل گهرى ها به اصفهان برگردد 
و در سوى مقابل هم پرافتخارترین مربى لیگ برتر نمى خواهد در 
برابر مربى تازه وارد این رقابت ها کم بیاورد. همه اینها نوید دهنده 

یک بازى تماشایى از جانب هر دو تیم است.
هم نماینده اصفهان و هم نماینــده کرمان، هر دو فصل را خوب 
شروع کردند. هر دو در نخستین گام از سد حریفان قدرتمند خود 
گذشتند. سپاهان با دو گل استقالل را درهم کوبید و گل گهر هم 
با نتیجه 2 بر یک بر تراکتور غلبه کرد اما در گام دوم، ســربازان 
ژنرال برخالف شــاگردان مورایس در برابر حریف خود متوقف 
شدند و نمایش قابل قبولى هم از خود نشان ندادند. امیر از عملکرد 
بازیکنانش در مصاف با مس اصًال راضى نبــود و معتقد بود اگر 
درخشش گلر تیمش نبود چه بسا یک امتیاز هم کسب نمى کردند. 
محسن فروزان در هر دو بازى گذشــته تیمش خوب ظاهر شد و 
مهره نجات بخش تیمش لقب گرفت. اما جدى ترین میدان براى 
محک این گلر بازى فردا شب گل گهر برابر سپاهان خواهد بود؛ 
جایى که باید از سنگر تیمش در برابر مهره هاى هجومى سپاهان 

محافظت کند.
حضور شهریار مغانلو و مانوئل فرناندز در پیکان خط حمله سپاهان 
و اضافه شدن یاسین سلمانى، فرشاد احمدزاده، محمد على نژاد 
و رامین رضاییان به آنها،  باعث شده سپاهان در فاز هجومى تا به 

اینجاى رقابت ها بهترین تیم لیگ لقب گیرد. فرناندز و سلمانى 
نشــان داده اند خوب بلدند از غفلت مدافعان حریف براى به گل 
رسیدن استفاده کنند و هافبک هاى طالیى پوش هم در تغذیه این 
مهاجمان سیرى ناپذیر خوب عمل کرده اند و کم نگذاشته اند. اگر 
خط آتش طالیى ها در کنار هافبک هاى این تیم همانند دوبازى 
قبل ظاهر شوند بدون شــک براى خط دفاع گل گهر و محسن 

فروزان دردسرآفرین خواهند شد.
هرچه گلر گل گهر نقطه قوت این تیم در دوبازى اخیر بوده است، 
در مقابل پاشنه آشیل ســپاهانى ها در دو بازى گذشته سنگربان 
این تیم بود که متزلزل ظاهر شد. اما سپاهانى ها خیلى زود درصدد 
رفع این مشکل برآمدند و پیام نیازمند گلر سابق خود را از پرتغال به 
اصفهان آوردند تا دوباره پیراهن این تیم را برتن کند. بدون شک 
رقابت او با رشید مظاهرى براى حضور در دروازه طالیى ها موجب 

عملکرد بهتر این تیم در این پست حساس مى شود. 
وجود مدافعان باکیفیــت و آماده اى همچون رناتو داســیلویرا، 
نیلسون جونیور، محمد دانشگر، امید نورافکن و مسعود ریگى در 
خط دفاع این تیم هم کار نفوذ به سنگرطالیى ها را بر هر مهاجمى 
سخت مى کند، اگرچه مهاجمان نساجى نشان دادند عبور از این 

دژ محکم طالیى باوجود سخت بودن غیرممکن نیست. 
بر همین اســاس خط دفاع ســپاهان براى موفقیت تیمشان در 
سومین گام باید هوشــمندانه تر از قبل عمل کنند چه اینکه هم 
مهره هایى که امیر قلعه نویى در خط حمله تیمش در اختیار دارد 
از توانایى و کیفیت باالترى نســبت به مهاجمان کم نام و نشان 
نماینده شمال برخوردارند و هم اینکه انگیزه ژنرال براى پیروزى 
در این میدان براى اثبات توانایى هایش و بازى در زمین گل گهر و 
بهره گیرى این تیم از امتیاز حضور طرفدارانش در میدان مى تواند 

ورق را به نفع این تیم سیرجانى برگرداند.

دوئل نفسگیر مورایس و ژنرال

گلر تیم ملــى در جــام جهانى 2018 روســیه 
این روزها براى حضور در قطر ســخت مشغول 

تمرین است.
رشید مظاهرى که تجربه جدیدش در فوتبال ایران 
را با یک پست اینستاگرامى حاوى هشتگ قطر 
آغاز کرده بود تا نشان دهد خیز بلندى براى جام 
جهانى برداشته، این روزها صبحش را با حضور در 
یکى از معروف ترین باشگاه هاى ورزشى اصفهان 
آغاز مى کند. راحت ترین کار براى دیدن رشید در 
اصفهان حضور بین ســاعت 6 تا 9 صبح در یک 
مجموعه ورزشــى در هتلى است که سپاهانى ها 

پیش از بازى هاى خانگى در آن اردو مى زنند.
گلر ایران در جام جهانى که با عملکرد خوبش طى 

فصل هفدهم و بازى هاى دوســتانه پیش از جام 
جهانى به ویژه برابر ونزوئال، راهى روسیه شده بود، 
از ساعت 17 هر روز در کمپ باغ فردوس سپاهان 
حاضر مى شود تا در تمرینات ســپاهان شرکت 
کند. برنامه روزمره اى کــه تاثیراتش به خوبى در 
فیزیک ظاهرى رشید آشکار است، بعضا با حضور 
در استخر و گاهى هم بدون آن به پایان مى رسد 
تا یکى از فشــرده ترین مقاطع دوران ورزشــى 

مظاهرى به این نحو سپرى شود.
مظاهــرى همان طــور کــه پیش تــر هــم از 
برنامه ریزى اش بــراى دوران فوتبال پس از جام 
جهانى 2018 صحبت کرده بود، امیدوار است تا 
پس از تجربه حضور در تیم هاى پرطرفدار و بزرگ 

چون تراکتور، اســتقالل و البته سپاهان، حضور 
در دومین جام جهانى را هــم تجربه کند. اتفاقى 
که طبیعتا براى او دور از دسترس نیست. با توجه 
به اینکه تیم ملى در جام جهانى چهار دروازه بان 
به قطر مى برد و اگر بلیــت بیرانوند و عابدزاده را 
با توجه به روند بازى هــاى مقدماتى جام جهانى 
براى قطر رزرو شــده بدانیم، حضور سپاهان در 
باالى جدول رده بندى مى تواند براى گلر فیکس 
این تیم، حضور در جام جهانى را به ارمغان بیاورد.

حاال هم چیزى براى این دروازه بان مطرح فوتبال 
ایران تغییر نکرده اســت. اگر او بتواند از رقابت 
درون تیمى با نیازمند برنده خارج شــود و تیمش 
هم بتواند در هفته هــاى آینده و مقطع منتهى به 

جام جهانى در باالى جدول حاضر باشد، با توجه 
به تجربه  حضور در چنین تورنمنت بزرگى، شانس 

باالیى براى سفر به قطر خواهد داشت.

تالش سخت گلر سپاهان براى رسیدن به قطر

باتوجه به عدم فســخ قرارداد هافبک تیم ملى ایران و وایله 
بولدکالب پیش از 30 مرداد، بازگشــت او بــه ایران عمال 

منتفى است.
باتوجه به ســقوط وایله دانمارك به لیگ یــک، در پنجره 
تابستانى شایعات زیادى پیرامون سعید عزت اللهى و انتقالش 
به تیمى از لیگ برتر ایران وجود داشت و گفته مى شد دو تیم 
پرسپولیس و استقالل، مشــترى جدى او خواهند بود اما در 
ادامه فوالد و به خصوص تراکتور نیز ستون شایعات رسانه ها 

را در این مورد به خود اختصاص دادند.
اگرچه باشــگاه وایله اعالم کرده که عزت اللهى راهى تیمى 
جدید خواهد شد اما او قرارداد خود را تا پیش از 30 مرداد فسخ 
نکرد و به این ترتیب بازگشتش به ایران حتى در صورت عالقه 
وى، منع قانونى خواهد داشــت و بنابراین او حداقل در این 

فصل براى تیمى ایرانى به میدان نخواهد رفت.
عزت اللهى حاال تنها یک هفته فرصت دارد تا نظر وایله براى 
صدور رضایت نامه اش را جلب کند و در غیر این صورت باید 

در دانمارك بماند.
در این بین شایعه پیوستن عزت اللهى به تراکتور، باتوجه به 
حضور قربان بردیف، ســرمربى سابق وى در این تیم، بسیار 
پررنگ  بود اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و مدیرعامل تراکتور 
نیز در این باره مى گوید: عزت اللهى شاگرد آقاى بردیف بود و 
ارتباط نزدیکى با این سرمربى دارد. آقاى بردیف با عزت االهى 
تماس گرفته است، ولى این بازیکن اعالم کرده که دوست 
دارد فوتبالش را در خارج از کشور ادامه دهد و اگر بخواهد به 
ایران بازگردد، تراکتور و قربان بردیف اولویت اصلى اش است.

هافبک ثابت تیم ملى این روزهــا به همراه وایله تمریناتش 
را دنبال مى کند و باید دید چه سرنوشــتى را پیش روى خود 

خواهد داشت.

منتفى شدن بازگشت 
هافبک تیم ملى به ایران



مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان از بهره بردارى هشت طرح مرتبط با این 
بخش به مناسبت هفته دولت خبر داد.

حسین اکبریان اظهارداشت: اصالح شبکه روستاى بتلیجه بویین میاندشت، اجراى 
خط انتقال 6 روستاى شمال شهرستان دهاقان به خط آبرسانى دهاقان، آبرسانى به 
2 روســتاى دره مهدیقلى و ونک علیا چادگان و آبرسانى به مورچه خورت و نواحى 
جمعیتى مجاور آن درشهرستان شاهین شهر شمارى از طرح هاى مورد اشاره است. 
وى اضافه کرد: اصالح و توسعه شــبکه َکلَهرود شاهین شهر، آبرسانى به روستاى 
ِکى کوهپایه، تامین آب و آبرسانى به روستاى نسار اسکندرى شهرستان فریدن و 
اصالح و توسعه شبکه آب روستایى منطقه بادرود دیگر پروژه هاى هفته دولت امسال 

را تشکیل مى دهد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان با بیان اینکه طرح هاى یاد شده به سبب 
آبرسانى پایدار به 16 روستا نیز مى شود، خاطرنشان کرد: بیش از چهار هزار و 300 

خانوار و در مجموع حدود 13 هزار نفر از اجراى طرح هاى فوق منتفع مى شوند. 
اکبریان ادامه داد: افزون بر 38 میلیارد تومان براى طرح ها هزینه شده که بیشتر آن ها 

اعتبارات عمرانى و یک پروژه هم عمرانى و جارى بوده است.  

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مقهــور کننــده اســت، هــر کــه را کــه خیــال چیرگــى بــر او را 
در سر پزد و سرنگون کننده است، هر که را با او به منازعه برخیزد. 
خوار و زبون مــى کند آن را کــه دم مخالفــت زند و مغلوب مى ســازد 
کسى را که با او دشمنى ورزد. هر که را بر او توکل کند، کفایت نماید 
و هر که را که از او چیزى خواهد، عطا کند و هر که بدو وامى دهد، 

ادایش کند و هر که شکر و سپاس گوید، جزایش دهد.
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ساسان اکبرزاده
همزمان با هفته دولت پروژه هاى مرمت و ســاماندهى 
منطقه 3 شــامل بازار بزرگ اصفهان حدفاصل میدان 
امام على(ع) تا میدان امام خمینى(ره)، افتتاح ایســتگاه 
27 خدمات ایمنى و آتش نشانى در خیابان چهارباغ پایین 
و عملیات اجرایى خانه کودك و نوجوان در محله دردشت 
با حضور شهردار، رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر 

اصفهان به بهره بردارى رسید. 
شــهردار اصفهان پس از ســه ســاعت و نیم بازدید و 
بهره بردارى از این پروژه ها در ســالن اجتماعات مقبره 
عالمه مجلســى با قرائت حمد و ســوره و گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهیدان رجایى و باهنر گفت: امروز باید از 
همه کسانى که در گذشته تا امروز در به ثمررساندن این 
پروژه ها نقش داشته اند و ما گل آن را امروز چیدیم تشکر 
کرده و امیدواریم بتوانیم در ادامه راه خادمان خوبى براى 

شهروندان در این منطقه و دیگر مناطق شهر باشیم. 
على قاســم زاده با بیان اینکه امروز آرزوى همه ما خلق 
یک تمدن جدید بوده که از مطالبات رهبر معظم انقالب 
نیز هست گفت: براى دستیابى به این مهم، باید تمدن ها 
بررسى شده و شاید رمزگشــایى از تمدن صفویه، مبانى 

تمدن جدید اسالمى باشد. 
وى ادامه داد: یکــى از رموز تمدن صفویه آنســت که 
سیاستمداران، علما و دیگران در کنار هم توانستند به یک 
زبان مشترك برسند و در این راستا اگر قرار است ما به یک 
زبان مشترك برسیم باید سیاستمداران و عالمان ما نیز به 

این امر دست یابند. 
وى گفت: رمز دوم تکریم براى اهل علــم و... در زمان 
صفویه بود که قوى ترین آنها مثل مالصدرا و... بودند که 
به خوبى زندگى کرده و امروز آثارشان باقى مانده است. 
بنابراین امروز وظیفه ما به عنوان کارگزاران نظام آن است 
که قدر عالمان و دانشمندان خود را دانسته و عرصه خدمت 

را براى آنان فراهم سازیم. 
قاسم زاده تصریح کرد: رمز سوم صفویان، نگاه متوازن آنان 
به شهر بوده که مظاهر آن امروز در میدان امام(ره) اصفهان 
همچون اقتصاد، سیاست، تفریح، فضاى بازى و... دیده 
شده است. بنابراین اگر امروز ما بخواهیم به این موفقیت 

برسیم باید شهر را اینگونه تفسیر نماییم. 
و رمز چهارم که شــاه کلید سخنانم اســت اینکه عمدتًا 
صفویان از جهان بینى مشــترك برخوردار بودند و براى 
این جهان بینى ما مى توانیم بــا در نظر گرفتن این رموز، 

موفقیت داشته باشیم. 
شــهردار اصفهان از بهره بردارى پروژه هاى مختلف در 
سطح شــهر اصفهان هر دو هفته یکبار خبر داد و گفت: 
شروع این فعالیت از بهره بردارى پروژه هاى منطقه سه در 
اصفهان آغاز شده و تا پایان سال جارى ادامه خواهد داشت 
که امید داریم بتوانیم خدمات خوبى ارائه داده و دعاى خیر 

مردم همواره همراهمان باشد. 
در آئین بهره بردارى از پروژه هاى منطقه سه شهردارى 
اصفهان که فرمانــدار، مدیرکل اوقــاف و امور خیریه، 
معتمدین محالت، مســئوالن و... حضور داشتند، مدیر 
منطقه سه اصفهان با برشمردن فعالیت هاى انجام شده 
و در دست انجام گفت: منطقه سه 1152 هکتار مساحت 
داشــته و امروز 195 ابنیه تاریخى آن ثبت جهانى شده 

است. 
محمدباقر کالهدوزان با بیان اینکه در منطقه سه، 600 
خانه تاریخى وجــود دارد گفت: از این تعــداد 470 خانه 
تاریخى با 70 هکتار بافت فرســوده اســت و سال هاى 
متمادى بودجه این منطقه صرف احیاى بافت فرســوده 
شده به گونه اى که 70 درصد بودجه امسال صرف اماکن 

تاریخى و بافت فرسوده شده است. 
وى خاطرنشــان کرد: در پروژه مرمت و ساماندهى بازار 
بزرگ اصفهان حدفاصل میدان امــام على(ع) تا میدان 

امام(ره) که 940 متر طول دارد ســقف ها ایزوله شــده، 
تأسیسات ساماندهى شــده، کف پوش مورد توجه قرار 

گرفته و اقدامات دیگر نیز انجام شده است.
همچنین در ســه نقطه بازار آتش نشانى کوچک در نظر 

گرفته شده است. 
مدیر منطقه سه شهردارى اصفهان عبور موتورسیکلت، 
ســدمعبر، تابلوهاى غیرمجاز و روشــنایى را در بازار از 
مشکالت برشــمرد و گفت: قرار است در کارگروهى که 
اصناف هم جزو این کارگروه هســتند، شــیوه نامه هاى 

مربوطه نوشته و اجرایى شود. 
کالهدوزان به بازار حســن آباد به عنوان یکى از مناطق 
گردشگرى در منطقه سه اشــاره کرد و گفت: یک سوم 
بازار حسن آباد سقف زده شــده و امید است تا پایان سال 
1402 کل این بازار مسقف شــده و گردشگرى در این 

مسیر صورت پذیرد. همچنین ورودى هاى میدان امام(ره) 
که امروز نازیباست با تشکیل کارگروه که اعضاى میراث 

فرهنگى هم عضو هستند مرمت شود. 
وى خاطرنشــان کرد: 230 گلوگاه از 600 گلوگاه بافت 
فرسوده تا امروز تعریف شده که 30 میلیارد تومان هم براى 
آنها اختصاص داده شده تا بافت فرسوده اصالح و توسعه 
یابد. البته ما براى بافت فرسوده از میراث فرهنگى استعالم 

خواهیم گرفت. 
وى میزان تملک در منطقه ســه را در دو سال اخیر، 98 
میلیارد تومان بیان کرد ولى گفت: از این میزان 28 میلیارد 
تومان آن براى مترو بوده، 13/5 میلیارد تومان گلوگاه ها و 

5 میلیارد تومان هم براى تعریض ها مى باشد. 
مدیر منطقه سه شــهردارى اصفهان گفت: پروژه هاى 
عمرانى منطقه سه از مهرماه بیش از 40 درصد پیشرفت 

داشته است. 
کالهدوزان از همه مدیران قبلى شهردارى منطقه سه و 
همکاران نیز به خاطر فعالیت هاى انجام شده قدردانى کرد. 

■■■
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
هم در جریان بازدید شــهردار از پروژه هاى منطقه ســه 
شــهردارى اصفهان با توضیحاتى کــه در محل موزه 
عصارخانه شــاهى انجام داد گفت: بازار اصفهان ستون 
فقرات شهر اصفهان بوده و همواره مورد توجه گردشگران 
و شهروندان بوده که نیازمند مرمت و ساماندهى بوده است. 
محمدعلى ایزدخواستى مى گوید: این شریان تاریخى از بدو 
تأسیس تاکنون کارکرد خود را حفظ کرده و این امر لزوم 

مرمت آن را جدى تر کرده است. 
وى گفت: مرمت بازار بزرگ اصفهان از سال 98 و در سه 

بخش انجام شد. 
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
معتقد اســت بازار اصفهان یک مســیر گذر نیست بلکه 
گذر مقصد است که میدان امام على(ع) را به میدان امام 
خمینى(ره) متصل مى کند و این گنجینه از نظر گردشگرى 
عالوه بر کارکرد خود، نیاز به حفاظت دارد که امید است 

بتوانیم بخش بیشترى از بازار را مرمت کنیم. 
■■■

یکى از اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان هم گفت: 
خدا را شــاکریم که در این دوره مدیریت شــهرى، عزم 
جدى شهردار، میراث فرهنگى و شــورا، ایجاد تحول در 

اصفهان است. 
رسول میرباقرى با بیان اینکه متولى اصلى بافت تاریخى 
در شــهردارى مغفول بوده اســت افزود: بافت تاریخى 
سرمایه بى بدیل شهر اصفهان به شمار مى رود و ما باید از 
بافت تاریخى مثل گنجى بى نظیر مواظبت کرده و آن را 
به حرکت درآوریم و امید است این مرمت ها سرعت یابد. 

■■■
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان هم در جریان بهره بردارى از ایستگاه 27 آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى در خیابان چهارباغ پایین به نکاتى 

اشاره کرد. 
ابراهیم مطلبى گفت: زحمات بسیار زیادى کشیده شد تا امروز 
شاهد بهره بردارى از این ایستگاه آتش نشانى باشیم که خأل 

ایستگاه آتش نشانى در این منطقه احساس مى شد. 
وى ادامه داد: این ایســتگاه در یکى از نقاط مهم و هســته 
مرکزى به بهره بردارى مى رســد که همواره از دغدغه هاى 
ما محور فرهنگى چهارباغ، میدان امام(ره) خصوصاً بازار بود 
که این ایستگاه در پوشش و ایمنى شهر مى تواند بسیار مؤثر 
باشد. البته باید تجهیزاتى براى ایستگاه 27 خریدارى شود 

تا همکاران بتوانند در معابر کم عرض، خدمات ارائه کنند. 
مطلبى اظهار داشت: براساس استاندارد تعداد ایستگاه هاى 
ما در سطح شهر به چهل ایســتگاه برسد البته همکاران در 
همه حال و با هر امکاناتى که دارند نســبت به ارائه خدمات 
و جلوگیرى از بروز حــوادث جلوگیرى کرده و مى کنند و در 
حالى که ما معین تهران هستیم ولى در اصل به همه مناطق 
کشور تاکنون خدمات ارائه داده ایم و در این زمینه پیشقراول 
بوده ایم. وى از خدمات شبانه روزى آتش نشانان گفت و اینکه 
همه همکاران با قوت و قدرت و بدون چشم داشت، همچنان 

پاى کارها و حوادث مانده اند. 
 ■■■

قیصر بکتاشــیان مدیر منطقه یک هم که به طور مشترك 
با منطقه سه ایستگاه 27 آتش نشــانى در خیابان چهارباغ 
پایین را به بهره بردارى رسانده اند گفت: اجراى ایستگاه 27 
آتش نشانى یک کار مشارکتى بود و 270 متر آزادسازى شد 
و از سال 98 تا 1400 در دو مرحله اجرایى گردید. وى گفت: 
اجراى این ایستگاه، تبلور شعار همدلى شهردار و شورا بوده 

است.

در آیینى با حضور شهردار و دیگر مقامات مدیریت شهرى صورت گرفت؛

بهره بردارى از پروژه هاى منطقه 3 شهردارى اصفهان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بخش بن رود و جرقویه علیا از دریافت سند قبرستان 
روستاى دستجرد به نام اوقاف و امور خیریه خبر داد.

 امرا...  اصغرى ورزنه با بیان اینکه دریافت سند براى موقوفات از اولویت هاى اوقاف 
و امور خیریه طى چند سال اخیر بوده اســت، اظهار داشت: به تبع آن در شهرستانها 

نیز روند دنبال شده است.
وى افزود: بر این اساس در سال جارى با پیگیرى هاى مختلف سند مالکیت قبرستان 

روستاى دستجرد به نام اوقاف سند خورد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بخش بــن رود و جرقویه علیا با بیان اینکه کاربرى 
این موقوفه خدماتى است، اضافه کرد: عرصه این موقوفه داراى 6 هزار و 261 متر 

مربع است.

قبرستان روستاى دستجرد به نام اوقاف سند خورد

8 طرح  آب و فاضالب در  اصفهان به بهره بردارى رسید

در دومین همایش آشنایى با خدمات و تسهیالت شرکت انبارهاى عمومى و خدمات 
گمرکى در استان عنوان شــد دومین ترمینال کانتینرى کشور در گمرك اصفهان 

ایجاد مى شود.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، دومین همایش آشنایى با خدمات 
و تسهیالت شرکت انبارهاى عمومى و خدمات گمرکى در استان با محوریت معرفى 

ظرفیت ایجاد شده ترمینال کانتینرى در گمرك اصفهان برگزار شد.
در ابتداى این همایش زهرا زمانى مدیرواحد پژوهش و بررسى هاى اقتصادى اتاق 
بازرگانى اصفهان هدف از برگزارى این همایش را آگاهى رسانى به فعاالن اقتصادى 
به منظور تسهیل امور مربوط تجارت خارجى  به ویژه حمل و نقل کاال بیان و تصریح 
کرد: با توجه به ظرفیت هاى موجود در گمرکات اســتان امکان صادرات و واردات 
کاال از محل اصفهان وجود داشته که در تســهیل امور فعاالن اقتصادى اصفهان 

حایز اهمیت است.
وى ایجاد ترمینال کانتینرى در گمرك اصفهان را از مطالبات اصلى اتاق بازرگانى 
اصفهان به منظور تسهیل در تجارت خارجى استان و همچنین کاهش هزینه هاى 
حمل فعاالن اقتصادى به منظور توسعه خدمات گمرکى در استان دانست و از انعقاد 
قرارداد میان شرکت انبارهاى عمومى و خدمات گمرکى غرب با شرکت آداك مارین 
به عنوان مجرى ترمینال کانتینرى اصفهان و هدفگذارى  انتقال 500  کانتینر از بندر 

شهید رجایى به گمرکات اصفهان خبر داد. 
علیرضا اردســتانى معاون گمرکى گمرکات اســتان اصفهان نیز در این همایش با 
اعالم آمادگى گمرکات  اســتان براى انجام عملیات گمرکى بخش قابل توجهى از 
کاالهاى صادراتى و وارداتى استان، حمایت از فعاالن اقتصادى و واحدهاى تولیدى 
را از اولویت هاى گمرك اصفهان دانست و تصریح کرد : راه اندازى ترمینال کانتینرى  
در گمرك اصفهان مى تواند نقش مهمى در تسهیل  و کاهش هزینه هاى صادرات 

و واردات فعاالن اقتصادى استان ایفا نماید.  

ایجاد دومین ترمینال کانتینرى کشور در گمرك اصفهان  


