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سهم دانش آموزان
 در روزهاى پاکى شهر

« به درود ِمهر» 
در حوضخانه قلمستان
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شاه کلید پیروزى در تولید
3

حقابه گاوخونى تأمین نشود 
میلیون ها نفر باید کوچ کنند
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راه هاى 
شناسایى دزد 

واى فاى

سالخى کیفیت، پیش پاى بساز و بفروش ها
3
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فرش قرمز
 جلوى پاى مهر 

 هک واى فاى معضلى اســت که اغلب ما هنگام استفاده 
از اینترنت خانگى با آن مواجه مى شویم و باعث کندى 

سرعت نت ما مى شود.
بسیارى از ما هنگام اســتفاده از اینترنت 

خانگى احساس ناراحتى مى کنیم...

شهر براى مهرى دیگر آماده شده و همه از پلیس گرفته 
تا مدیریت شهرى و آموزش و پرورش به صف شده اند 

تا روزهاى ابتدایى مهر با آرامش بگذرد. 
همیشه شروع سال تحصیلى همراه با افزایش ناگهانى 
ترافیک است و امسال نیز این اتفاق تکرار خواهد شد. 
همان زمانى که بچه ها شــاد و خندان یا در حال گریه 
و شیون به مدرسه فرستاده مى شوند و روپوش هاى نو 
و کوله پشتى هاى رنگارنگ، پیاده رو ها را پر مى کنند، 
انبوه خودرو هاى ســوارى که گرفتار راهبندان مقابل 
مدرسه ها هستند و مى خواهند به زحمت از آن  رها شوند 
هم به چشم مى خورند. به نسبت اینکه در چه محله اى 
باشید و عرض خیابان مقابل هر مدرسه  چقدر باشد، چند 

روز یا چند هفته طول مى کشد....

109109 دستگاه اتوبوس جدید وارد  دستگاه اتوبوس جدید وارد 
خطوط اتوبوسرانى اصفهان شدخطوط اتوبوسرانى اصفهان شد

همزمان با فعالیت همزمان با فعالیت 240240 دستگاه اتوبوس تعمیر و بازسازى شده؛ دستگاه اتوبوس تعمیر و بازسازى شده؛
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وقتى استاندارد به نفع سود و طمع کنار مى رود

هدایت تیم امید
 در دستان محرم نویدکیا ؟

یک گزینه جذاب براى هدایت تیم امید از ســوى یکى از اعضاى 
هیات رییسه مطرح شده است و او کسى نیست جز مربى 
فصل گذشته تیم سپاهان.تیم امید با مربیگرى مهدى 
مهدوى کیا در بازى هاى قهرمانى زیر 23 سال آسیا ...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

آماده باش شهر براى بازگشایى مدارس

زنگ خطر در 
اردوگاه شاگردان 

کى روش 

زنگ چاقى در مدارس به صدا در آمده است
دانش آموزانى با بدن هاى بادکنکى

2
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ستاره سرخ هاستاره سرخ ها
 جدا مى شود؟

«شکوفه ها» امروز سال تحصیلى را کلید مى زنند 3 باور نادرست براى خنک کردن گوشىجهان نما اعمال محدودیت هاى ترافیکى رژه امروز در اصفهانتکنولوژى بهترین ویتامین ها و مواد مغذى براى کاهش وزن استان سالمت

دادستان عمومى و انقالب استان تاکید کرد؛

برخورد قاطعانه با جرائم خشن
 در اصفهان
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شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1401/264 مورخ 1401/06/29 شوراى محترم اسالمى شهر 
مجلسى 1 قطعه زمین تجارى واقع در بلوار ارم چهارم شهر مجلسى به مساحت 262,29 مترمربع را با قیمت پایه 
کارشناسى هر مترمربع 140,000,000 (یکصد و چهل میلیون ریال) از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا 

حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. 
پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند. 

1ـ پیشنهاددهندگان باید 5٪ کل مبلغ پیمان را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت نقد به حساب سیباى 
شماره 0110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه شهر مجلسى واریز یا ضمانت نامه بانکى معتبر تهیه 

نمایند. 
2ـ پیشنهاددهندگان مى توانند از تاریخ 1401/06/31 لغایت 1401/07/10 جهت دریافت اسناد و مدارك شرکت 
در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
3ـ متقاضیان مى توانند پیشنهاد خود را به همراه مدارك مربوطه تا تاریخ 1401/07/21 از طریق سامانه ستاد 

ارسال نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.setadiran.ir مراجعه و یا با شماره تماس 09133358509 آقاى 

نصوحى تماس حاصل نمایید. 
نشانى: استان اصفهان، شهرستان مبارکه، شهر مجلسى، میدان امام خمینى(ره) شهردارى مجلسى 

آگهی مزایده عمومی مرحله اول (نوبت اول) 

م.الف:    ۱۳۸۴۳۲۶      

     مهرزاد ایرانپورـ  سرپرست شهرداری مجلسی      مهرزاد ایرانپورـ  سرپرست شهرداری مجلسی 

چاپ اول  

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت دقیق ریزان مصباح حدید سهامى خاص شماره ثبت 
26707 ثبت شرکت هاى اصفهان دعوت مى شود درجلسات  مجامع عمومى عادى بطور فوق العاده و 
فوق العاده  شرکت که درروزسه شنبه 1401/07/12  که به ترتیب در ساعات 10 و 11 صبح و دراصفهان 
به نشانى اصفهان ،سه راه سیمین،خیابان سهروردى،کوچه شماره 8(میرمحمد صادقى)،پالك 4  

تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید .
  دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ساعت 10 صبح :

1- اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب صورتهاى مالى سال منتهى به 1400 وانتخاب  بازرسان اصلى 
وعلى البدل و تعیین روزنامه براى درج آگهى هاى شرکت  

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 11  صبح :
 اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت به یکى ازروشهاى مندرج درالیحه اصالحى قانون 

تجارت.

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده وفوق العاده 
شرکت دقیق ریزان مصباح حدید سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۰۷ شناسه 

۱۰۲۶۰۴۷۴۴۵۳

هیئت مدیره- دقیق ریزان مصباح حدید سهامی خاصهیئت مدیره- دقیق ریزان مصباح حدید سهامی خاص

 هنگام استفاده 
اعث کندى 

 

 در آمده است
2

میلیون ها نفر باید کوچکنند
3
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؟ود؟ىممى شوىجج جدا مى مىشوى شود؟وو دشدا شود؟ىشود؟جج شودججد م  جدا مى شود؟دودا

هد
 در دستا
یک گزینه جذاب براى
هیات رییسه
فصل گذش
مهدوى ک

در 
دان 

سهم دانش آموزان در کاهش ترافیک و ترویج فرهنگ  
دوچرخه سوارى در جامعه سهم بسیار زیادى است...



0202جهان نماجهان نما 4419پنج شنبه  31 شهریور  ماه   1401 سال نوزدهم

گره کور افزایش هزینه 
پیامک هاى بانکى

«شکوفه ها» امروز سال 
تحصیلى را کلید مى زنند

خبرخوان
تشکر شیر نر از ضرغامى!

یــر  ز   باشگاه خبرنگاران جوان |و
میراث فرهنگى و گردشــگرى از باغ وحش ارم 
تهران بازدید کرد. ســید عزت ا... ضرغامى پس 
از رسیدن به قفس شــیرها، از مسئول باغ وحش 
درخواست ورود شــیر ماده به قفس شیر نر را مى 
کند. پس از غرش هاى شــیر نر در قفس، آقاى 
ضرغامى به هیئت همراه خود مى گوید: شــیر نر 

از من تشکر کرد.

وسایل گرمایشى را
آماده کنید!

دماى روز دوشنبه هفته آینده    برترین ها |
به سردترین حالت ممکن مى رسد. در اغلب مناطق 
شمال غربى کشور دماى هوا در ساعت صبحگاهى 
بسیار سرد شده و در برخى نقاط خصوصًا شهرها 
و روستاهاى کوهستانى و سردسیر دماى هوا تک 
رقمى مى باشد. دماى هوا در اغلب مناطق استان 
هاى اردبیــل، آذربایجان هاى شــرقى و غربى، 
کردستان، زنجان تا حدى شمال کرمانشاه، شمال 
همدان، قزوین و نوار شمالى تهران و البرز به کمتر 
از 10 درجه رسیده که در برخى سردسیرات حوالى 

صفر درجه نیز مى رسد.

چند مورچه
روى زمین است؟

تا به حال به ایــن موضوع فکر    دیجیاتو |
کرده اید که چه تعــداد مورچه روى زمین زندگى 
مى کنند؟ اگر این ســئوال ذهن شــما را درگیر 
کرده، حاال دانشــمندان جــواب آن را مى دانند. 
طبق پژوهشــى جدید، کره زمین میزبان تقریبًا 
20 کوادریلیون (20 با 15 صفر جلوى آن) مورچه 
است. تا به امروز بیش از 15700 گونه و زیرگونه از 

این موجودات در جهان نامگذارى شده اند. 

پاسخ آمریکا به «ماسک»  
  زومیت | «ایالن ماســک»، مدیرعامل 
اسپیس ایکس ممکن اســت براى ارائه  خدمات 
پهن بانــد ماهــواره اى Starlink در ایران مجوز 
الزم را دریافت کند. ایالن ماسک روز 29 شهریور 
براى ارائه  سرویس اینترنت ماهواره اى استارلینک 
در ایران خواستار معافیت از تحریم ها شد و وزارت 
خزانه دارى ایاالت متحده اعالم کرد که مى توان 
برخى از تجهیزات اینترنت ماهواره اى را به ایران 

صادر کرد.

قاچاقچى ها بالگر شده اند!
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و    ایسنا|
صادرات پوشاك و نساجى و پوشاك ایران گفت: 
مرز وقاحت در بخش قاچاق پوشــاك از حد خود 
گذشته است. قاچاقچیان در فضاى مجازى صفحه 
دارند و تبلیغ مى کنند و قیمت و کاال ارائه مى دهند. 
حتى انتقال کاالى قاچاق کانتینرى را در صفحات 
خود به نمایش مى گذارند و کــم کم بالگرهاى 
قاچاق ایجاد مى شــوند. در حال حاضر قاچاقچى 
خودش را معرفى و فعالیت مى کند و مشــخص 
نیست در این شرایط سیســتم امنیتى دقیقًا چه 

کار مى کند.

 فضوالت انسانى
در راه دماوند!

حاجى پــور، نماینده مــردم آمل در    رکنا|
مجلس دربــاره آلودگى هاى محیط زیســتى و 
بهداشتى ناشى از انباشــت فضوالت انسانى در 
مسیر دماوند گفت: حجم باالى فضوالت انسانى 
جمع آورى نشــده در طبیعت دماوند انکارناپذیر 
است، اما مشخص نیست که الزاماً این فضوالت به 
همراه آب برف وارد آب هاى سطحى منطقه مى 
شود یا خیر. وى در ادامه تأ کید کرد: ما از فدراسیون 
کوهنوردى و شــهردارى رینه مى خواهیم که به 
احداث تعداد بیشتر ســرویس بهداشتى در مسیر 

صعود به دماوند بپردازند.

صحبت هاى قوى  
معاون سیاسى دفتر رئیس جمهور،    ایسنا |
با اشاره به مالقات ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور 
ایران با «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه 
گفــت: در این دیــدار در مورد مســائل مختلف 
مذاکرات جدى انجام شد. محمد جمشیدى اظهار 
کرد: در ایــن دیدار صحبت هاى قــوى و خوبى 
توسط رئیس جمهور کشورمان مطرح شد و هدف 
این بود که منافع ملت ایران به صورت روشــن و 
قاطع بیان شود. وى افزود: در عین حال ابتکاراتى 

نیز مطرح شد.

حرف هاى جنجالى 
کرباسچى  

غالمحسین کرباســچى، مدیر    برترین ها|
مســئول روزنامه «هم میهن» در برنامه گفتگو 
محور شبکه خبر درباره گشــت ارشاد گفت: اگر 
بخواهیم رکن اصلى قانون را اجــرا کنیم باید از 
همین در اســتودیو که در آن حضور داریم شروع 
کنند به گرفتن خانم ها. پــس وقتى مى بینیم که 
یک قانون در یــک زمانى تصویب شــده که در 
حال حاضر یک اکثریت قاطعــى از جامعه به آن 
عمل نمى کنند باید این قانــون مورد تجدید نظر 
قرار بگیرد. این قانون که االن هست باعث خشم 
و نفرت مردم مى شــود. خودشــان مى گویند در 
سال چند هزار نفر را به ستاد مى بریم. ستاد ایجاد 
کردند، بودجه مى برند، چند هزار نفر آنجا کار مى 

کنند. این چه بساطى است.

فیلمبردار را پیدا کنید
حجت االســالم احمدحسین    رویداد24 |
فالحى، نماینده همدان مى گوید: خانم مهسا امینى 
از زمانى که از کردســتان به سمت تهران حرکت 
مى کند، فردى از او تا تهران و ســپس بیمارستان 
و آى ســى یو فیلمبردارى مى کند. از این رو من از 
دستگاه هاى قضایى و امنیتى مى خواهم فردى که 
قبل از بروز حادثه روى به فیلمبردارى مى آورد را 
بخواهند و از او بپرسند مقصودش چه بوده است. 
این یک ســناریو به مانند موضوع ندا آقا سلطان 
بوده است. در رابطه با فردى که فیلمبردارى کرده 
است نباید مثل قضیه ندا آقا سلطان بشود که آن 

فرد مرتبط با موضوع از کشور خارج شد.

ترامپ بایدن را
مسخره کرد! 

رئیس جمهور ســابق آمریــکا «جو    بهار |
بایدن» را بخاطر جایگاه نشســتنش در مراســم 
خاکســپارى ملکه انگلیس به تمسخر گرفت.  جو 
بایدن، در مراســم خاکســپارى ملکه انگلیس در 
کلیساى وستمینستر در ردیف چهاردهم و با فاصله 
تنها هفت ردیــف مانده به آخر نشســت. رئیس 
جمهور سابق آمریکا اظهار کرد، اگر او امروز رئیس 
جمهور آمریکا بود جایگاه او را در ردیف هاى جلوتر 
قرار مى دادند. او اســتدالل کرد، این حاکى از این 
است از زمانى که بایدن رئیس جمهور آمریکا شده، 

جایگاه آمریکا در جهان سقوط کرده است.

بدحجاب ها جزو
مردم عادى نیستند

مهرداد ویس کرمى، نماینده    اعتماد آنالین |
خرم آباد گفت: وجود گشــت ارشــاد یک مطالبه 
مردمى اســت. برخى با برنامه ریزى مى خواهند 
هنجارشــکنى کنند و این خیلى طبیعى است که 
ما این افراد را بازداشــت خواهیم کرد! کسانى که 
بدحجاب یا بى حجاب هســتند، جزو مردم عادى 
نیستند؛ چون مردم عادى سرگرم زندگى و مسائل 
مربوط به خودشان هستند نه این چیزها!  باید در 
خصوص برهنگى تعریف مشــخص ارائه دهیم. 
اگر یک زنى یک مانتوى بلند بپوشد، اما این مانتو 
جلوباز باشد و جلوى بدنش را به نمایش مى گذارد 
و شلوار پاره و تاپ مى پوشد آیا این برهنه است یا 

پوشیده؟

با باال گرفتن زمزمه ها از سوى کاربران در فضاى مجازى 
و رسانه ها مبنى بر افزایش هزینه پیامک هاى بانکى، بانک 
مرکزى هر گونه بخشنامه جدید در خصوص افزایش هزینه 
پیامک هاى بانکى را تکذیب کرد. کارمزد ارسال پیامک از 
سوى بانک ها در طول ســال هاى گذشته تغییرات زیادى 
کرده است؛ این مبلغ به طور ســاالنه در سال 1399 حدود 
15 هزار تومان بود. اما طبق آنچه از سوى کاربران در فضاى 
مجازى و سایر رســانه ها گفته شده اســت هزینه ارسال 
پیامک توســط بانک ها به 30  هزار و در برخى بانک ها نیز 
به 24 هزار تومان در سال افزایش یافته است. طبق برخى 
از عکس هایى که از سوى کاربران در فضاى مجازى دست 

به دست مى شود هزینه هر پیامک در بانک ها به 90 تومان 
افزایش پیدا کرده اســت؛ به این معنا که اگر شهروندى در 
روز 10 تراکنش و 5 خرید داشته باشد باید ماهانه 45 هزار 
تومان به بانک بپردازد. در همین حال بانک مرکزى  انتشار 
هرگونه بخشــنامه جدیدى در خصــوص افزایش هزینه  
پیامک از ســوى بانک ها را تکذیب کرد. سخنگوى بانک 
مرکزى گفت: بانک مرکزى بخشنامه اى به بانک ها مبنى 
بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است.  
مصطفى قمرى وفا همچنین افزود:  آخرین بخشنامه بانک 
مرکزى در این خصوص، آذر 1399 صادر شده و همچنان 

معتبر و الزم االجراست.

وزیر آموزش و پرورش گفت: زنگ آغاز ســال تحصیلى 
و بازگشــایى مدارس روز شــنبه دوم مهر با حضور رئیس 
جمهور نواخته مى شود. یوسف نورى درباره برگزارى جشن 
بازگشــایى مدارس اظهار کرد: سه مراسم جشن غنچه ها 
براى دانش آموزان پیش از دبستان، جشن شکوفه ها براى 
دانش آموزان اول ابتدایى و بازگشایى اصلى با حضور رئیس 
جمهورى به احتمال زیاد در استان تهران برگزار مى شود. 
وى افزود: امسال دانش آموزان و پیش دبستانى ها حدود 16 
میلیون نفر هستند که از این میان، بیش از یک میلیون نفر 
آنها دانش آموزان اول ابتدایى هستند. وزیر آموزش و پرورش 
ادامه داد: زمان برگزارى جشن شکوفه ها 31 شهریور و جشن 

بازگشایى مدارس روز دوم مهر تعیین شد. نورى یادآورشد: 
جشن شکوفه ها براى بیش از یک میلیون دانش آموز ابتدایى 
است و براى این عزیزان مراسم در همه مدارس استان ها و 
شهرستان ها در حدود 726 منطقه آموزشى برگزار مى شود. 
وى خاطرنشان کرد: همزمان با زنگ بازگشایى مدارس، 
زنگ ایثار و مقاومت هم به مناســبت هفته دفاع مقدس 
نواخته مى شود. کالس هاى درس امسال پس از دو سال 
تعطیلى مدارس به دلیل شــیوع ویروس کرونا به صورت 
حضورى برگزار مى شود. امســال براى حدود دو  میلیون 
دانش آموزان دوره تعمیق و تثبیت یادگیرى در طول تابستان 

برگزار شد، بازگشایى مدارس از دوم مهر است.

الدن ایرانمنش
فست فودها، کم تحرکى و تغییر سبک زندگى و در 
کل عوامل ژنتیکى، بیولوژیکى، رفتارى و فرهنگى 
عواملى است که زنگ خطر چاقى در مدارس را به صدا 
درآورده و باعث شده یک سوم دانش آموزان ایران در 

آمارها و عددهاى چاق و چله قرار بگیرند.
گفته مى شود که اکنون به ازاى هر سه دانش آموز، 
حداقل یک دانش آموز داراى اضافه وزن، قرار است 

پشت نیمکت هاى مدارس بنشیند.
آخرین اظهار نظرهایى که در این زمینه شده مربوط 
به چهار ماه پیش است. زمانى که معاون فرهنگى و 
توسعه ورزش همگانى وزارت ورزش و جوانان بعد از 
بازگشــایى چند باره و موقتى مدارس، بعد از دو سال 
خانه نشینى دانش آموزان اعالم کرد که نزدیک به 5 
میلیون دانش آموز دچار اضافه وزن هستند. مسئله اى 
که به نظر این مقام دولتى نگرانى هاى زیادى در پى 
دارد و هزینه هاى زیادى را براى نظام سالمت و نظام 

اجتماعى کشور در پى خواهد داشت. 
با وجود اینکه به گفته کارشناسان چاقى یک معضل 
جهانى است و تنها مربوط به کشــور ما نمى شود و 
آمارها نشان مى دهد که طى چهار دهه گذشته این 
فرایند 10 برابر شده اســت؛ با این حال، نباید به آمار 
روزافزونى که در ایران در حال گسترش است بى اعتنا 
بود. مسئله اى که اکنون با باز شدن مدارس و کمبود 
سرانه فضاهاى ورزشى ابعاد جدى ترى به خود مى 

گیرد و نمى توان شوخى شوخى از آن گذشت. 
افسردگى، اضطراب، اختالل وسواس فکرى اجبارى 
تنها یک روى ســکه چاقى در دانش آموزان است، 
روى دیگر آن آینده اى پر آسیب براى نسل نوجوانى 
است که به انواع بیمارى هاى قلبى و فشار خود دچار 

مى شوند.
دکتر خدیجــه رحمانى با این مقدمــه که باال بودن 
آمار اضافه وزن و چاقى در بین دانش آموزان بســیار 
نگران کننده است، از کاهش توان کارایى هاى دانش 

آموزانى مى گوید که به این پدیده دچار مى شوند.

بــه نظر این پزشــک، مــا نبایــد از نســلى غافل 
شــویم کــه آینــده ســاز هســتند و موفقیــت 
آینــده جامعــه مــا در گــرو ســالمت همیــن 
دانش آموزان اســت؛ بنابراین، نباید این مســئله را 

به شوخى گرفت.
این متخصص بیشترین و اصلى ترین دلیل باال رفتن 
آمار چاقى دانش آموزان را نداشتن تحرك و غذاهاى 
فســت فودى مى داند. گرچه به نظــر او بازى هاى 
رایانه اى، استفاده از تلفن همراه و... را نیز نباید از یاد 
برد که باعث کاهش میزان تحرك دانش آموزان به 
کمترین میزان در چند سال اخیر شده است: «متأسفانه 
عالقه کودکان ایرانى، این روز ها بیشــتر به سمت 
فست فودهاست. غذا هاى آماده از نظر طعم، خوشمزه 

هستند که آن هم بخاطر نمک، ادویه و کالرى زیادى 
اســت که دارند. فســت فود ها هرچند بچه ها را سیر 
مى کنند، اما نیاز هاى اساســى بدن بچه ها را تأمین 
نمى کنند و از نظر ریزمغذى ها، کامًال تهى هســتند، 
در نتیجه باعث رشد و تکامل آنها نمى شوند؛ بنابراین، 
چون در بدن استفاده نمى شــوند تبدیل به چربى و 
اضافه وزن خواهند شد. بعد از نداشتن تحرك و الگوى 
غذایى مناســب، سبک زندگى اشــتباه و رفتار هاى 
نامناسب مانند نداشتن ساعت خواب، بى توجهى به 

سالمت و... بر این مسئله تأثیرگذار است.»
به گفته این کارشــناس، چاقى در دوران کودکى و 
نوجوانى مى تواند مربوط به مواردى همچون عادات 
غذایى ضعیف باشد که منجر به پرخورى افراطى در 

غیاب تحرك کافى یا ورزش مى شود. علل دیگرى 
همچون موارد پزشکى مثل تداخل در کار هورمون ها 
و دارو هاى مصرفى مانند اســتروئید ها و مشکالت 
عصبى ناشــى از رویداد ها یا تغییرات استرس زاى 
زندگى مانند جدایــى، طالق، نقل مــکان و مرگ 

عزیزان هم مى تواند در این موضوع دخیل باشد. 
دانش آموزان چاق نیاز به ارزیابى پزشکى کامل توسط 
متخصص اطفال یا پزشک خانواده دارند. در صورت 
نبود اختالل جسمانى، تنها راه کاهش وزن، کاهش 
کالرى مصرفى و افزایش سطح فعالیت بدنى است. 
اما آیا فضاهاى ورزشى و سرانه ورزش دانش آموزان 
در مدارس آن قدر هست که بتواند این معضل را رو به 

کاهش ببرد؟

دانش آموزانى با بدن هاى بادکنکى

زنگ چاقى در مدارس به صدا در آمده است

براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوارهاى 
متوسط کارگرى حدود 17 میلیون و 600 هزار تومان 
است و یک شــکاف عظیم میان هزینه هاى زندگى و 
دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از 63 درصد است.

فرض کنیم مرغ در بهترین حالت بــا قیمت کیلویى 
همان 60 هزار تومان در بازار پیدا شــود؛ براى خرید 
یک مرغ سه کیلوگرمى، باید 180 هزار تومان پرداخت 
(قیمت هاى در دســترس با احتســاب کیلویى الاقل 
65 هــزار تومان نزدیــک 200 هزار تومان اســت)؛ 

حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال 1401، حدود 
140 هزار تومان اســت؛ اگر مزایاى مزدى مثل حق 
مسکن، حق اوالد و ســنوات را به این رقم بیفزاییم، 
با فرض اینکه تمام کارگران مشــمول حتمًا این مزایا 
را دریافت مى کنند، دســتمزد روزانه حداکثر به 200 
هزار تومان مى رســد. بنابراین پــول خرید یک مرغ 
ســه کیلویى که در بهترین حالت با احتســاب قیمت 
رســمى، 180 هزار تومان و قیمت هاى غیررســمى 
حــدود 200 هزار تومان اســت، برابر با مــزد روزانه  

یک کارگر اســت؛ یعنى یک کارگر اگر تمام مزد یک 
روز خود را بدهد، در نهایــت مى تواند یک مرغ بخرد

 و به خانه ببرد.
به این ترتیب یک خانواده  سه نفره کارگرى امروز اگر 
ماهى 17 میلیون و 600 هزارتومان درآمد ثابت ماهانه 
داشته باشد، مى تواند از عهده  مخارج زندگى بربیاید، 
اجاره خانه بدهد، هر ماه چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، 
هزینه هاى آمــوزش و درمان را تأ میــن کند و چرخ 
زندگى را تا اندازه اى بگرداند؛ اما فاصله  دستمزد حدود 

70 درصد کارگران شاغل با این رقم حداقلى، بیش از 
63 درصد است.

اتفاق عجیب اما واقعى 

یک کارشناس حوزه آب و محیط زیست گفت: فرونشست برگشت پذیر 
نیست و حداقل به 50 هزار تا 70 هزار سال زمان نیاز دارد تا طبیعت بتواند 

خودش را مرمت کند.
محمد درویش اظهار کرد: طبق آخرین گزارشى که سازمان زمین شناسى 
منتشر کرده به جز استان گیالن 33 استان دیگر کشور متأسفانه با پدیده 
فرونشست روبه رو هستند و این نشــان دهنده این است که استان هاى 
برخــوردار از منابع آبى هم متأســفانه درگیر پدیده افت، فرونشســت 
زمین و روند تغذیه منفى آبخوان ها شــده اند، حتى در اســتان گیالن 
با معضلى به نام افــت کیفى منابع آب روبه رو هســتیم، به دلیل اینکه 
نتوانســتیم آب هاى ســطحى و زیرزمینى را از بالى ورود شیرابه ها، 
فاضالب و پســاب ایمن نگه داریــم، بنابراین وضعیت بســیار بغرنج

 و دشوار است.
این کارشــناس حــوزه آب و محیط زیســت تأکید کرد: مــا دو بار در 
قرن بیســت و یکم رکورد فرونشســت زمین را در ســطح کره زمین 

جابه جا کردیــم، یک بار در ســال 2005 در جنوب غربــى تهران که 
این رقم به 36 ســانتیمتر در ســال و یک بار هم در ســال 2010 در 
منطقه اى در اســتان فارس بین جهرم تا فســا که میــزان آن به 54 
ســانتیمتر در سال رسیده اســت. این رقم 140 برابر شــرایط بحرانى 
اســت که تعریف شــده و ما متأســفانه بــزرگ تریــن فروچاله ثبت 
شــده در خاورمیانه و آســیاى جنــوب غربــى را در مهدى آبــاد ایج

 به نام خودمان ثبت کردیم. 
درویــش بیان کرد: بیشــترین فرونشســت مربوط به اســتان فارس 
اســت در فاصله دشــت فســا و جهرم کــه تــا 54 ســانتیمتر ثبت 
شــده اســت، از نظر گســتردگى دشــت ها هم دشــت برخــورار و 
دولت آبــاد در اســتان اصفهــان بیشــترین  وســعت فرونشســت و 

شکاف را تجربه کرده اند.

70 هزار سال دیگر اوضاع زمین هاى دچار نشست عادى مى شود!

براســاس تصاویــرى که برخــى از مشــتریان 
در  نــد،  کرده ا منتشــر  یپا  ســا خودروهــاى 
خودروهاى ســاینا اس جدید کم فروشى صورت 

گرفته است.
در اقدامى دیگر شرکت سایپا براى ساینا اس  هاى 
گذشته دو ریموت به مشــترى تحویل داده ولى در 

تحویل هاى جدید یکى از ریموت هاى این خودرو 
حذف شــده و ســوییچ معمولى جایگزین آن شده 

است. 
ســایپا بعد از حدود چهار ســال تصمیم به اجراى 
فیس لیفتى روى ســاینا گرفت و ساینا جدید با نام 
(ساینا اس) را با قیمت حدود 170 میلیون وارد بازار 

کرد.  بعد از ســاینا به نوعى فروش بیشترى را در
 بازار داشته است.

برخى تصاویر نشــان مــى دهــد در خودروهاى 
ســاینا اس جدیــد کــم فروشــى انجام شــده 
اســت. به طورى کــه آینه هاى بغل ایــن خودرو 

متعلق به تیباست.

کلکى که سایپا به مشتریانش زد!



استاناستان 03034419 سال نوزدهمپنج شنبه  31 شهریور  ماه   1401

ناراحت کردن دشمن 
عمل صالح است

امام جمعه اصفهان گفت: ناراحت کردن دشــمن عمل 
صالح است و در هر شــرایطى این امر به عنوان مسیر 
درست تلقى مى شود و شرکت کنندگان در دفاع مقدس 
به خوبى این کار را انجام داده اند. آیت اهللا ســید یوسف 
طباطبایى نژاد اظهار داشت: بر اساس آیه قرآن مسلمانان 
حق ندارند از دستور پیامبر سرپیچى کنند و امروز نیز این 
امر در خصوص رهبر معظم انقالب صدق مى کند. وى 
در خصوص حادثه مرگ دخترى به دنبال حضور در مرکز 
پلیس امنیت اخالقى نیز اضافه کرد: اتفاقاتى در کشور 
رخ مى دهد که دشــمن هاى داخلى از آن نهایت بهره 
بردارى را در دستور کار دارند، ما باید دشمنان داخلى را 
بشناسیم، نادان ها را بشناسیم آنها قصد و غرض ندارند 
اما نادان هستند. امام جمعه اصفهان با بیان اینکه عمل 
صالح براى هر فردى که در برابر کفار بایستد ثبت شده 
اســت، افزود: ناراحت کردن دشمن عمل صالح است؛ 
و در هر شــرایطى این امر به عنوان مسیر درست تلقى 
مى شود و شرکت کنندگان در دفاع مقدس به خوبى این 

کار را انجام داده اند.

انتقال آب خلیج فارس به 
اصفهان تا سال 1403

دوازدهمین جلســه انتقال آب از خلیج فارس و دریاى 
عمان به فــالت مرکزى ایران به ریاســت معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد. در این جلسه در خصوص خط 
انتقال آب خلیج فارس به اصفهان اعالم شد که عملیات 
اجرایى این پروژه که در هفته دولت سال جارى آغاز شده، 
تا پایان سال 1403 به نتیجه رسیده و با اجراى طرح هاى 
نمک زدایى، شیرین ســازى و خطوط انتقال آب، 400 
میلیون متر مکعب آب مورد نیاز استان اصفهان از طریق 
خطوط انتقال آب دریا به فالت مرکزى تأمین مى شود. 
وزارت نیرو نیز در این جلسه گزارشى از برآورد هزینه کل 
برنامه عملیات تأسیسات آبگیرى و شیرین سازى طرح 
ملى انتقال آب از دریاى عمان به کریدور شرق، برنامه 
عملیات اجراى ســامانه انتقــال آب از دریاى عمان به 
کریدور شرق و پیشرفت روند لوله گذارى و اجراى خطوط 

انتقال آب دریا به استان اصفهان ارائه کرد.

اختصاص اعتبار براى تکمیل 
باغ موزه دفاع مقدس 

سیدرضا مرتضوى اســتاندار اصفهان در سومین آئین 
تجلیل و تکریم سراســرى یک میلیون پیشکســوت 
دفاع مقــدس و مقاومت اظهــار کرد: در ســفر اخیر 
ریاســت جمهورى به اصفهان، اعتباراتى براى تکمیل 
مجموعه فرهنگــى و باغ موزه دفــاع مقدس اصفهان 
در نظر گرفته شــده و 85 میلیارد تومان در این ارتباط 
اختصاص یافته است و امیدواریم نتایج اقدامات در این 
مجموعه به ثمر بنشیند و تکمیل این مکان به عنوان یک 
یادگارى براى پیشکسوتان دفاع مقدس و ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت به پایان برسد.

پیشگیرى از اعتیاد 
دانش آموزان دنبال مى شود

معاون پرورشى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان گفت: یکى از اقدامات مهم در سال تحصیلى 
جارى در حوزه پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى به  
ویژه اعتیاد در دانش آموزان پیگیــرى و اجراى برنامه 
کانون یاریگران زندگى با جدیت در مدارس استان است. 
مهدى نم نبات افزود: با توجه به اهمیت موضوع پرداختن 
به آســیب هاى اجتماعى و به ویژه موضوع اعتیاد بین 
دانش آموزان، این طرح امسال در سطح تعداد بیش از 2 
هزار و 600 مدرسه در استان به صورت حضورى و با قوت 

بیشتر ادامه خواهد داشت.

گلباران گلستان شهدا
امیرحسین ماه آورپور مدیرعامل سازمان میادین میوه و 
تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان 
گفت: به مناســبت هفته دفاع مقدس، روز پنجشنبه 
(امروز) گل افشانى گلستان شهداى اصفهان با هشت 

هزار شاخه گل انجام مى شود.

خبر

فرماندار ورزنه با اشاره به اینکه 98 درصد تاالب گاوخونى 
خشک است،گفت: اگر خشکسالى ادامه یابدوحقابه تاالب 
را ندهندبا فعال شدن ریزگردهاى این عرصه، چند میلیون 
نفر باید از منطقه کوچ کنند. ســعید رحیمى با بیان اینکه 
تاالب بین المللى گاوخونــى وضعیت خوبى ندارد، اظهار 
داشت: تقریباً 98 درصد از عرصه 47 هزار هکتارى تاالب 
خشک شده و در سیالب مردادماه امسال نیز یک درصد 

گاوخونى آبگیرى شد.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر آب مختصرى از پساب 
شهرســتان ورزنه به ســمت تاالب مى رود، خاطرنشان 
کرد: سازمان محیط زیست باید براى تأمین حقابه تاالب 

گاوخونى دفاع کند.
فرماندار ورزنه افزود: براى گرفتن حقابه تاالب گاوخونى 
در سال آبى پیش رو دفاع خواهیم کرد زیرا اگر خشکسالى 
ادامه یابد و حقابه تاالب را ندهند ما مجبوریم چند میلیون 

آدم را کوچ دهیم.
رحیمى تصریح کرد: اگــر کانــون ریزگردهاى تاالب 
گاوخونى به ســبب تداوم خشکى فعال شــود به وسیله 
بادهایى که شش ماه از سمت شرق به غرب مى وزد، شهر 
اصفهان و سایر شهرستان هاى استان را درگیر مى کند و 
شش ماه دیگر ســال که وزش بادها سویه غرب به شرق 

دارد استان هاى همجوار را در بر مى گیرد.

مدیر دفتر تأسیسات آبى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
گفت: ذخایر آبى سدهاى این استان در پایان سال زراعى 

در مجموع به 210 میلیون مترمکعب رسیده است.
احسان اهللا امینى با تشریح آخرین وضعیت ذخایر 6 سد 
استان اصفهان در پایان سال آبى 1400- 1401 اظهار 
داشت: ذخیره ســد مخزنى زاینده رود با ظرفیت یک 
میلیارد و 235 میلیون مترمکعب روز سى ام شهریور ماه 

به 176 میلیون مترمکعب رسید.
وى با اشاره به اینکه حجم سد زاینده رود سال گذشته در 
چنین روزى 229 میلیون مترمکعب بود، افزود: ذخیره 
کنونى سد نسبت به مدت مشابه سال آبى گذشته 23 

درصد و در مقایسه با بلند مدت 76 درصد کاهش نشان 
مى دهد.

امینى با اشاره به اینکه ظرفیت ســدهاى استان یک 
میلیارد و 550 میلیون مترمکعب اســت، ابراز داشت: 
مجموع حجم آب مخازن سدهاى استان از ابتداى سال 
آبى (مهر 1400) تا امروز سى ام شــهریور ماه به 210 

میلیون مترمکعب آب رسیده است.
وى اضافه کرد: میزان پرشدگى سدهاى استان در پایان 
ســال آبى 1400- 1401 در مجموع 15 درصد است و 
ذخایر سدهاى استان در مقایسه با بلند 73 درصد کاهش 

حجم دارد.

ذخایر آبى سدهاى اصفهان به 
210 میلیون مترمکعب رسید

حقابه گاوخونى تأمین نشود 
میلیون ها نفر باید کوچ کنند

ماجرا سود کالنى اســت که باعث مى شود بساز بفروش 
هاى متخلف هــر کارى بکنند تا کســى نتواند چپ به 
ساختمان پرتخلفشان نگاه کند. این اتفاق زیرپوستى در 
شهر سال هاست که وجود دارد. ماجرایى که باعث شده 
برخى از ساختمان هاى اصفهان اســتانداردهاى الزم را 

نداشته باشند. 
تنها اطالعاتى کــه از تعداد پروانه هاى صادر شــده در 
اصفهان وجود دارد مربوط به مهر 1394 است که اصفهان 
به بهشت بساز بفروش ها معروف شــده بود و باالترین 
میزان صدور پروانه ساخت را در کشور به خود اختصاص 
داده بود. طبق اطالعــات مرکز آمار ایــران در بهار 94 
بیشترین پروانه صادر شده به احداث ساختمان در شهرهاى 
استان اصفهان تعلق داشت به طورى که شهردارى این 
شهرها 15درصد از کل پروانه هاى ساختمانى صادر شده 
در کشور را صادر کرده بودند. در مقام دوم تهران قرار داشت 
و حدود 10 درصد از کل پروانه هاى صادر شده در کشور را 

به خود اختصاص داده بود.
طى شــش ســال گذشــته از موضوع خروج بسیارى از 
سرمایه هاى بخش خصوصى از بخش مسکن و کاهش 
تولید در این بخش که بگذریم، سال هاســت بازار بساز و 
بفروشى در ایران داغ اســت؛ بازار داغى که البته خیلى  از 
خریداران را مى سوزاند تا جایى که پشت دستشان را داغ 

مى کنند که دیگر سراغ بساز   بفروش ها نروند.
بســیارى از کارشناسان، ســازندگان عمده و اصلى بازار 
مسکن را بساز بفروش ها مى دانند. آنان که حرفه اى بازار 
مسکن نیستند و هر شغلى دارند جز تخصص در ساخت و 
ساز! از پزشک گرفته تا بنگاهدار خودرو و مغازه دار و بانکدار 
و بیمه اى و... به صرف اینکه در کار مســکن سود خوبى 
هست و یک قرانشان یک تومان مى شود به بساز بفروشى 
رو مى آورند و این روى آوردن چه بالها که ســر مردم و 

کیفیت ساختمان ها نمى آورد. 
عضو هیئت مدیره  انجمن صنفى مهندســان ساختمان 
هاى اصفهان در این رابطه معتقد است که گاهى کیفیت 

ساختمان ها قربانى سود و طمع مى شود. 
به گفته علیرضا سرحدى، مصالح جزو الینفک ساختمان 
سازى محسوب مى شود، ولى باید توجه داشت که مصالح 
ساختمانى استاندارد در ساختمان سازى به کار گرفته شود 
و فعاالن عرصه ساخت و ساز ایمنى ساختمان ها را فداى 

سود و منفعت شخصى خود نکنند.
از گفته هاى این کارشناس اینطور مشخص مى شود که 
برخى از آنها که دستى در بازار بساز بفروشى دارند، دنبال 
این هستند که قیمت تمام شده ساختمان را کاهش دهند 
تا صرفه اقتصادى و سودآورى برایشــان داشته باشد، از 
سویى مى خواهند ســاختمان هایى که مى سازند، داراى 
ظاهر مناسبى نیز باشد، اما آنچه بیش از موضوع مصالح 
به پایدارى ساختمان ها آسیب مى زند، نحوه به کارگیرى 

مصالح و کاربرد آن د رساختمان سازى است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفى مهندسان ساختمان هاى 
اصفهان با اشاره به اینکه طبیعتاً مصالح به لحاظ کیفیت با 
یکدیگر متفاوت هستند، به ویژه در بازار آشفته امروز که 
انواع و اقسام آهن آالت در آن مشاهده مى شود مى گوید: 
در گذشته آهن بلژیکى و اصفهان به فروش مى رسید اما 
در حال حاضر انواع مختلفى از آهــن هاى چینى در بازار 
وجود دارد. به جز موارد یاد شده کیفیت کاربرد مصالح در 
استحکام ساختمان و کلنگى شدن پیش از زمان مشخص 
آن بسیار مؤثر است به نحوى که اگر از بهترین مصالح هم 
استفاده شود، اما جوشکارى مناسبى صورت نگیرد یا در 
ساختمان هاى بتن ساز پوشش هاى مناسب داده نشود، 
بخش فلزى کیسه هایى که در بتن کار گذاشته شده است، 
به مرور زمان مى پوسد و به رغم اینکه سقف در ظاهر، قطور 

و محکم به نظر مى رسد اما توخالى است. 

شاهد مدعاى این کارشناس، ســاختمان هایى هستند 
که بعد از 10 یا 15 سال از عمر خود تخریب مى شوند، به 
طورى که تمامى آهن هاى سقف پوسیده شده و حتى در 

برخى از موارد نازك شده و از بین رفته است.
مسلماً توجه به کیفیت کاربرد مصالح ساختمانى به کنترل 
و نظارت بر چگونگى ساخت ساختمان ارتباط دارد؛ یعنى 
اگر سازمان نظام مهندسى، مهندسان ناظر و شهردارى بر 
این موارد کنترل کنند،کیفیت مصالح در کلنگى شــدن 

ساختمان آنچنان قابل توجه نیست. 
از دهه 70 که ساختمان ســازى ارزش کاالیى یافت و از 
شکل مسکن به عنوان یکى از نیازهاى اولیه براى زندگى 
و سرپناه خارج شــد و دالل ها در این حوزه فعال شدند، 
ساخت و سازها هم از شکل علمى و تخصصى خارج و به 
کاالیى براى ســودآورى افراد تبدیل شده است. بنابراین 
در این شرایط روابط میان ســاخت و ساز هم که از روابط 
بازار تأثیر مى گیرد، توجهى به ضوابط مهندسى نمى کند 
و کیفیت ساختمان ها قربانى شرایط بازار و سودآوردى مى 
شود و ساختمان هایى با آب و رنگ ظاهرى مناسب اما بى 
کیفیت وبا قیمت هاى باال به فروش مى رســد و کسانى 
که ســاختمان ها را خریدارى مى کنند از چند سال بعد با 
مشکالتى ناشى از بى توجهى به ساخت استاندارد مواجه 

مى شوند. 
در حدود 20 سال از نزاع شهردارى، وزارت راه و شهرسازى 
و سازمان نظام مهندسى بر سر ساز و کار اجرایى و نحوه 
نظارت بر ساخت و سازها مى گذرد و با اینکه این ارگان ها 
هر بار دست وحدت و دوســتى به هم مى دهند و درصدد 
دنبال کردن هدفى مشترك هســتند اما آنچه مشاهده 
مى شود، نسپردن کار به دست کاردان واقعى است. به هر 
حال باید گفت، هزینه هایى که در این زمینه و در بلندمدت 
از دست مى رود، سرمایه هاى ملى است و حتماً آسیب هاى 

مالى و جانى خاص خود را به دنبال خواهد داشت.

وقتى استاندارد به نفع سود و طمع کنار مى رود 

سالخى کیفیت 
پیش پاى بساز و بفروش ها

«به درود مِهر» در حوضخانه قلمستان
نصف جهان  همزمان با نخستین سالگرد درگذشت 
زنده یاد محمد على صاعد، یکى از شاعران معاصر 
اصفهانــى، برنامه اى با عنوان «بــه درود ِمهر» با 
حضور شاعران اصفهان و دوستداران شعر و ادب و 

فرهنگ، برگزار مى شود.
استاد محمدعلى صاعد، متولد 1302 در اصفهان و 
از شاگردان استاد صغیر اصفهانى بود. از سال 1354 
ریاست انجمن «کمال» را بر عهده گرفت و سال ها 
نیز مدیریت انجمن ادبى «صائب» را بر عهده داشت. 
سبک شعر صاعد، تلفیقى از سبک اصفهانى و سبک 

بازگشت است. او همچنین صائب شناس بود و 11 
عنوان اثر در حوزه تألیف و پژوهش ادبى منتشــر 
کرد. آخرین اثر این شاعر، کتاب «مجموعه مقاالت 
سبک هندى» بود که از طرف مرکز آفرینش هاى 
ادبى قلمستان سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 

شهردارى اصفهان به چاپ رسید. 
مراسم یادبود این شــاعر اصفهانى امروز پنج شنبه 
در محل حوضخانه باغ غدیر ســاعت 19 با حضور 
شاعران اصفهان و دوستداران شعر و ادب و فرهنگ، 

برگزار خواهد شد. 

نگاه روز

مریم محسنى
سهم دانش آموزان در کاهش ترافیک و ترویج فرهنگ 

دوچرخه سوارى در جامعه سهم بسیار زیادى است.
این موضوع نه تنها باعث کاهش تراکم ترافیک و رفع 
مشــکالت مربوط به پارکینگ و کاهش تردد وسایل 
نقلیه در سطح شهر مى شود؛ بلکه، به کاهش مصرف 
انرژى، آلودگى هوا و همچنیــن معضل کم تحرکى 

دانش آموزان کمک خواهد کرد.
این موضوع اما مستلزم ایجاد زیرساخت هاى مناسب، 
مسیرهاى استاندارد دوچرخه و تعبیه مکان هایى براى 
پارك این وســیله نقلیه در داخل مدارس است به این 
خاطر که تا زمانى که دانش آمــوزان نتوانند دوچرخه 
هایشان را به داخل مدرسه بیاورند از دوچرخه سوارى 

امتناع مــى کنند. بنابراین ایجاد جایــگاه هاى پارك 
دوچرخه در مدراس مــى تواند به ارتقــاى فرهنگ 
دوچرخه سوارى و تشویق دانش آموزان کمک زیادى 

کند.
با توجه بــه اینکه روزگارى اصفهان به عنوان شــهر 
دوچرخه ها معروف بوده و دوچرخه ســوارى از جمله 
ورزش هاى نشاط آور و مفرحى است که مى تواند در 
ارتقاى فرهنگ عبور و مرور شــهروندان تأثیر زیادى 
داشته باشــد این موضوع مى تواند فرهنگ از دست 
رفته تردد در خیابان هاى شــهر را دوباره بازیابى کند، 
تراکــم خودروها را کاهش دهــد و در بهبود وضعیت 
ترافیک به خصوص در فصل مــدارس نقش زیادى

 داشته باشد.

سهم دانش آموزان در روزهاى پاکى شهر 

شاه کلید پیروزى در تولید
نصف جهان  روزنامه «اصفهان امروز» در شماره 30 
شهریورماه خود در یادداشتى با عنوان «افزایش بهره 
ورى، شاه کلید پیروزى در فضاى اقتصاد رقابتى» 
نوشته: «رشد اقتصادى هر چند که تنها معیار توسعه 
اقتصاد نمى باشــد، ولى اهمیت آن همواره بیش از 
سایر شاخص هاى توسعه بوده است. در این میان به 
دلیل محدودیت منابع،ضرورت افزایش بهره ورى 
و استفاده از عوامل تولید در فعالیت هایى که حداکثر 

بازدهى را دارند اهمیت پیدا مى کند.»
در بخش دیگرى از این یادداشت آمده است: «بهره 
ورى یکى از مفاهیم مربوط به اقتصاد اســت که به 
میزان خروجى و بازده تولید نســبت به منابعى که 
مورد استفاده قرار مى گیرد مانند نیروى کار،سرمایه 
یا هر منبع دیگرى، اشاره مى کند؛ بنابراین، این واژه 
که نخستین بار توســط یک اقتصاددان فرانسوى 

استفاده شد به نسبت مصرف به تولید اشاره دارد.»

کمبود شدید درآمدهاى پایدار شهردارى چادگان
نصف جهان  شهردار چادگان با بیان اینکه مدیریت 
شهر نیازمند منابع مالى پایدار است ، گفت: وضعیت 
اقتصادى مردم بر ساخت  وســازها و کسب پروانه 
ســاختمانى تأثیر گذاشته اســت و همین مسائل 
درآمــد شــهردارى را با کمبــود شــدید روبه رو 

کرده است.
محمد عرب چادگانى از احداث کارخانه آسفالت در 

این شهر خبر داد و افزود: این کارخانه به عنوان منبع 
درآمد پایدار براى شــهردارى پیش بینى شده  و با 
دریافت قیربه تهیه آسفالت براى دیگر شهردارى ها 

اقدام مى کند.
وى تصریح کرد: پیش بینى مى شود تا پایان امسال 
این طرح به سرانجام برســد و بتوانیم آغاز عملیات 

اجرایى آن را براى سال آینده داشته باشیم.

جدولگذارى رفوژ میانى بلوار هفتصد دستگاه 
خمینى شهر 

نصف جهان  روابــط عمومى شــهردارى خمینى 
شــهر از اجراى تأسیســات در بلوار کوهسار این 

شهر خبر داد.
 همچنین عملیات زیرسازى وآسفالت بلوار صفائیه 
از یک ماه پیش آغاز شــده است و همچنان پروژه 

زیرسازى بلوار صفاییه ادامه دارد.
 بر اساس این گزارش، جدولگذارى رفوژ میانى بلوار 
هفتصد دستگاه خمینى شهر هم در حال انجام است 
و اجراى عملیات آسفالت در محالت مختلف شهر 

خمینى شهر نیز ادامه دارد.

معاون سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با تاکید بر 
اینکه مصرف گوشــت مرغ اکنون در مقایسه با سال قبل 
کاهش قابل توجهى داشته است، گفت: اگر یارانه 300 و 
400 هزارتومانى براى خرید مرغ مصرف مى شد، عالوه بر 

حفظ حدود سفره مردم، تولید نیز آسیب نمى دید.
حســین ایراندوســت اظهار کرد: پس از اجــراى طرح 
مردمى سازى و توزیع عادالنه یارانه ها، شرایط تولید مرغ 
تغییر کرد و اصالح قیمتى انجام و سقف قیمت مرغ زنده 
40 هزار تومان و قیمت گوشت مرغ 59 هزار و 800 تومان 
اعالم شد. البته پس از گذشت چند روز، به دلیل مازاد تولید 
و کاهش تقاضا، قیمت مرغ کاهش یافت به نحوى قیمت 
مرغ زنده حدود 28 هزار تومان و قیمت گوشت مرغ به کمتر 

از 50 هزار تومان رسید.
وى افزود: تا زمانــى که نهاده هاى ترجیحــى در اختیار 
مرغداران بود و براى تولید مصرف مى شد مشکل چندانى 
وجود نداشت به تدریج و با حذف نهاده ترجیحى از سطح 
بازار و استفاده از نهاده نیمایى براى تولید، قیمت تمام شده 

تولید افزایش یافت.
معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: نمى توان گفت اجراى این طرح منجر به ایجاد فشار 
به سفره مردم در حوزه مصرف منابع پروتئینى شده است. 
دولت یارانه اى به مردم پرداخت کرد که قرار بود در جهت 
خرید محصوالتى همچون لبنیات، مرغ، تخم مرغ و روغن 
مصرف شود. اگر یارانه 300 و 400 هزارتومانى در همین 

مسیر مصرف مى شــد، عالوه بر حفظ حدود سفره مردم، 
تولید نیز آسیب نمى دید.

یارانه 300 هزارتومانى صرف خرید مرغ نشد

دریاقدرتى پور

گزارش خبرنگار «فارس» از تجمع اعتراضى در اصفهان
به گــزارش خبرگزارى «فــارس» از اصفهان، عصر 
سه شنبه در پى فراخوان ضدانقالب، عده اى با حضور در 
اطراف میدان انقالب اسالمى اصفهان تالش داشتند 
با شکل دادن تجمع و سر دادن شعارهاى هنجارشکن 
نسبت به ایجاد ناامنى و برهم زدن نظم عمومى اقدام 
کنند که در همان ســاعات اولیه پلیس ابتدا با تذکر و 
سپس با استفاده از گاز اشک آور نسبت به متفرق کردن 

این افراد اقدام کرد. 
سپس این گروه که تعدادشان حداکثر به 100 تا 200  
نفر مى رسید در بستر خشک زاینده رود با روشن کردن 
آتش به حرکت خود ادامه دادند اما نهایتًا با ورود پلیس 

متفرق شدند. 
هسته مرکزى این تجمع از پل سى و سه پل به سمت 
خیابان چهارباغ باال شکل گرفت و افراد حاضر عمدتًا 
نوجوان و جوان کم سن وسال بودند و دختران حاضر در 
این گروه با برداشتن روسرى و جیغ زدن قصد تحریک 

و افکار عمومى را داشتند.
تجمع کنندگان با شعارهایى سعى در ایجاد دوقطبى 
سازى فضا داشتند و در برخى موارد نیز با پرتاب سنگ و 
فحاشى سعى در درگیرى با نیروهاى انتظامى و عوامل 
امنیتى داشــتند که با توجه به عدم همراهى مردم و 

حضور پلیس متفرق شدند.
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دانلود و نصب برنامه هاى غیرقابل اعتماد مهمترین عامل مشکل آفرینى 
براى گوشى هاى همراه است.

بســیارى از کاربران گوشى هاى هوشــمند از هک هاى مکرر و همچنین 
حمالت سایبرى ناشى از لینک هاى مخرب، حفره ها یا نفوذ از راه دور رنج 
مى برند، اما این کاربران نمى دانند که ممکن است عادت خطرناکى که هنگام 
استفاده از گوشى انجام مى دهند، دلیل اصلى هک شدن گوشى هایشان باشد.

اکثر کاربران گوشى هاى هوشمند نمى دانند که دانلود برنامه هاى غیرقابل 
اعتماد مهمترین عامل هک شدن تلفن آنهاست؛ به گونه اى که بسیارى از 
کاربران برنامه هاى مربوط به تصاویر و همچنین بازى ها و سایر برنامه ها را 
 App Store و Google Play بدون حصول اطمینان از سالم بودن آنها، از

دانلود و نصب مى کنند.

خطر برنامه هاى مخرب و برنامه هاى شخص ثالث
به گفته کارشناسان متخصص امنیت سایبرى، برنامه هاى شخص ثالث که 
اغلب برنامه هاى غیرقابل اعتماد هستند، دلیل اصلى هک گوشى ها به شمار 
مى روند، چرا که این برنامه ها حاوى لینک هاى مخربى هستند که خود را در 
پس زمینه گوشى شما نصب مى کنند و با جاسوسى از کاربران و بدون اینکه 

متوجه شوند اطالعات شخصى آن ها را سرقت مى کنند.
این بدافزار مى تواند دستگاه شما را کنترل کند، به گونه اى که ممکن است 
به هکر ها اجازه دسترســى به مخاطبین، رمز عبور و حساب هاى مالى شما 

را بدهند. 
برنامه هاى شــخص ثالــث برنامه هاى نرم افزارى هســتند که توســط 
شخصى غیر از سازنده گوشى هوشمند یا دستگاه شما یا سیستم عامل آن 

ایجاد شده اند.
توسعه دهندگان این اپلیکیشن ها، برنامه هایى را براى مقاصد مختلف ایجاد 
مى کنند و مى توانند گوشى هوشمند یا تبلت شما را با کد هاى مخربى مانند 
باج افزار  هدف قرار داده و از شما مبالغ زیادى را باج خواهى کنند یا گوشى 

شما را با تبلیغات مخرب آلوده کنند.
گوگل و اپل هر دو نســبت به دانلــود و نصب چنیــن برنامه هایى که در 

فروشگاه هاى گوگل پلى و اپ استور هستند هشدار مى دهند.
کارشناســان توصیه مى کنند که بایــد تمام برنامه هــاى غیرقابل اعتماد 
گوشى یا دســتگاه خود را حذف کنید، بالفاصله یک برنامه آنتى ویروس 
قابل اعتماد نصب کنید و همیشه داده هاى اپل و گوگل را در این خصوص 

دنبال کنید.

به روزرسانى PUBG Mobile2,2 براى دستگاه هاى Android و iOS روز گذشته رسماً منتشر شد.
 مدتهاســت که عالقمندان به بازى پابجى موبایل منتظــر آپدیت جدید این بازى بودند تا اینکه ســرانجام 
به روزرسانى PUBG Mobile2,2 روز گذشــته به صورت رسمى منتشر شد. شرکت سازنده اعالم کرده براى 
اطمینان از به روزرسانى سریع و روان، بازیکنان باید محیط شبکه خوبى داشته باشند و فضاى ذخیره سازى کافى 

در دستگاه هاى خود داشته باشند.
 شرکت سازنده در اعالمیه رسمى خود، آورده: «براى اینکه تجربه بازى بهترى را در اختیار شما قرار دهیم، به 
زودى به روز رسانى را منتشر خواهیم کرد. سرور ها آفالین نمى شوند. گیمر ها در نسخه هاى مختلف نمى توانند 

یکدیگر را دعوت کنند، بنابراین حتماً در اسرع وقت به روزرسانى کنید».
این به روز رسانى در 13 سپتامبر (22 شهریورماه) در ســاعت 11:00 (UTC+0) عرضه شد. همه بازیکنان از 
 ،Android 15 سپتامبر 2022 (24 شهریورماه 1401) مى توانند به روزرســانى را کاوش کنند. براى کاربران
به روزرسانى باید تا 15 سپتامبر 7.15 صبح در دسترس باشد. براى کاربران iOS، به روزرسانى باید تا 15 سپتامبر 
ساعت 4.30 صبح در دسترس باشد. حجم آپدیت دستگاه هاى اندرویدى 681 مگابایت خواهد بود و حجم آپدیت 

براى آى او اس نیز 1.91 گیگابایت است.
آپدیت جدید PUBG Mobile۲٫۲ چه ویژگى هایى دارد؟

نقشه جدید – Nusa: نقشه مربع جدید 1×1 کیلومتر با چشم انداز هاى زیبا و منابع فراوان. بازیکنان باید از 
مسابقات سریع لذت ببرند!

به روزرسانى هاى Erangel: شــامل یک سیستم هواشناسى جدید و ســوله هاى دوچرخه، و همچنین 
به روزرسانى هاى ساختارى در مناطق متعددى خواهد بود که یک تجربه جنگى حتى بهتر را ارائه مى کند!

حالت جدید – Gear Front: حالت جدید با 8 مهارت براى انتخاب از بین راه اندازى به عالوه، یک منطقه 
با مضمون قرون وسطایى که باید آن را کشف کنید!

ممکن است گاهى شما نیز هنگام استفاده از ایرپاد اپل پیام عدم اتصال را دریافت کنید که در این مطلب دلیل 
آن ذکر شده است.

ممکن است هنگام تالش براى اتصال ایرپاد هاى knockoff این هشدار را مشاهده کنید که «نمى توان ایرپاد را 
متصل کرد» اما اگر بخواهید همچنان مى توانید آن هدفون هاى غیررسمى را متصل کنید.

آپدیت اخیر iOS16 اپل تعدادى ویژگى را از جمله یک مرحله تایید براى ایرپاد به آیفون اضافه کرده اســت. 
اگر ایرپاد هاى رسمى را وصل مى کنید مانند هدفون هاى جدید AirPod Pro2 که هفته گذشته معرفى شد یا 
ایرپاد هاى شیک و با رنگ خنثى که با همکارى سایر دستگاه هاى هدفون بلوتوث سازگار ایجاد شده اند، احتماًال 

متوجه این موضوع نخواهید شد.
از سوى دیگر اگر سعى مى کنید هدفون هایى را که به طور جعلى به عنوان ایرپاد نمایش داده مى شوند، وصل کنید، 
ممکن است پیام «نمى توان ایرپاد را تایید کرد» دریافت کنید که براى شما این تصور را ایجاد کند که هدفون ها 
احتماال ایرپاد هاى رسمى هستند. دکمه برجسته «اتصال نشود» در زیر هشدار ظاهر مى شود، اما همچنان باید 

بتوانید از طریق تنظیمات بلوتوث متصل شوید.
با این حال، اپل هشدار مى دهد دستگاه هاى تایید نشده ممکن است مطابق انتظار عمل نکنند. مشخص نیست 
که کاربران در هنگام اتصال ایرپاد هاى غیر رسمى چه مشکالت عملکردى ممکن است داشته باشند و اپل در 

این باره تاکنون اظهار نظرى نداشته است.
در کنار تایید ایرپاد، ویژگى هاى جدیدترین سیستم عامل اپل براى آیفون، آى پد و موارد مشابه شامل امکان 

ویرایش و «عدم ارسال» پیام ها، صفحه قفل قابل تنظیم و ارتقاء به حالت فوکوس و موارد دیگر است.
اگر هنوز آپدیت را دانلود نکرده اید، یک ساعت یا بیشتر را براى آن وقت بگذارید، اما به خاطر داشته باشید که 

همه دستگاه ها با iOS۱۶ سازگار نیستند.

5 برنامه آیفون براى بهبـــود
تصاویر تـار و قدیمى 

علت دریافت پیام عدم تایید ایرپاد در گوشى هاى آیفون

آپدیت جدید پابجى موبایل 2.2 منتشر شد

راه هاى شناسایى  کنترل گوشى با استفاده 

دزد واى فاى از صورت

 هک واى فاى معضلى است که اغلب ما هنگام اســتفاده از اینترنت خانگى با آن 
مواجه مى شویم و باعث کندى سرعت نت ما مى شود.

بسیارى از ما هنگام اســتفاده از اینترنت خانگى احســاس ناراحتى مى کنیم و به 
خصوص زمانى که در حال مطالعه یا انجام یک کار ضرورى هستیم، از سرعت پایین 
اینترنت رنج مى بریم، در حالى که افراد در حال استفاده از واى فاى بسیار کم هستند؛ 

بنابراین این احتمال وجود دارد که واى فاى شما هک شده باشد.

1- بررسى کنید که به شبکه واى فاى وارد شده اید
اگر مشکوك هســتید که شــخصى در حال دزدیدن واى فاى شماست، که وارد 

صفحه مدیریت روتر شــوید. این کار را مى توان با تایپ 192.168.1.1 یا 
192.168.2.1 در نوار آدرس انجام داد تا به آن دسترسى 

پیدا کنید.
پــس از ورود بــه صفحــه مدیریــت (admin)، باید 

که صفحــه اى را انتخــاب کنیــد 
آدرس هــاى MAC مختلــف 

ا متصل به لپ تاپ یا رایانه شــما  ر
بسته فهرست مى کند. مکان این صفحه 

به روتر شما متفاوت است.

بسیارى از ویژگى هاى گوشــى هاى هوشــمند به گونه اى طراحى شده اند که کار 
را براى کاربران داراى معلولیت آســانتر مى کنند. گوگل و اپل داراى ویژگى هاى 
دسترس پذیرى هستند که در اندروید و iOS براى کاربران داراى توانایى خاص تعبیه 
شده است. سیستم عامل اندروید 12 گوگل با قابلیتى که به کاربران امکان مى دهد 
با تلفن هاى خود با حاالت چهره کار کنند، یک قدم جلوتر رفته اســت. افراد داراى 
توانایى خاص مى توانند از مجموعه اى از ابزارها و ویژگى هایى که بخشى از مجموعه 

Android Accessibility Suite گوگل هستند استفاده کنند.

قابلیت سوئیچ دوربین
مى توانید از ویژگى سوئیچ هاى دوربین برنامه Android Accessibility Suite براى 
کنترل تلفن خود با حرکات چشــم و صورت استفاده کنید. این دستورات ارتباطى با 

استفاده از دوربین جلوى گوشى تنظیم و اسکن مى شوند. براى دسترسى سریع به 
ویژگى سوئیچ دوربین، مى توانید یک دکمه میانبر نیز تنظیم کنید.

شش حرکت براى انتخاب و به کارگیرى در دسترس شماست: نگاه کردن 
به باال راست و چپ؛ خندیدن؛ باال بردن ابروها و باز کردن دهان. همچنین 
مى توانید از آنها براى دسترسى به اعالن ها و بازگشت به صفحه اصلى 

استفاده کنید.
 عالوه بر ســوئیچ هاى فیزیکى، مى توانید اندازه حرکت و حساسیت 

را تنظیم کنید و همچنین از ســوئیچ هاى دوربین استفاده کنید.با 

2- استفاده از برنامه هاى خاص براى تعیین سارق واى فاى
برنامه هاى بسیارى وجود دارند که جستجوى خودکار دستگاه هاى غیرعادى وارد 
شده به شبکه واى فاى را ارائه مى دهند. این برنامه ها مى توانند هکر ها را شناسایى 

کنند که از جمله این برنامه ها عبارتند از:
این برنامه به شما امکان مى دهد تا ببینید چه دستگاه هایى و با چه ماهیتى در لحظه 
به واى فاى شما وصل هستند؛ همچنین مى توانید عملکرد اتصال Wi-Fi خود را 

بررسى کنید تا متوجه زمان هاى شلوغ آن شوید.

 Paessler PRTG برنامــه
Network Monitor

این برنامــه مجموعــه کاملى از 
ابزار هــاى مدیریت مســیریاب از 
جمله تشــخیص خــودکار ترافیک 
خارجى، و تجزیه و تحلیل نحوه استفاده از 

شبکه است.

Wi-Fi Thief Detector اپلیکیشن
دانلود این برنامه آســان است و براى دســتیابى به نتایج سریع 
طراحى شده است. به شما نشــان مى دهد که چند دستگاه در 
روتر شما وجود دارد، به شــما کمک مى کند تا متوجه شوید 
کدام دستگاه ها به شما تعلق ندارند و شــما را به تنظیمات 
روتر متصل مى کند تا بتوانید ســریعاً تغییراتى که نیاز دارید 

را اعمال کنید.

روشن کردن قابلیت دسترسى ســوئیچ دوربین، مى توانید از حرکات صورت براى 
کنترل تلفن هوشمند اندرویدى خود اســتفاده کنید. در اینجا نحوه انجام آن آمده 

است.
1. تنظیمات را در گوشى هوشمند اندروید 12 خود باز کنید.

2.به تب تنظیمات سیستم بروید.
3.روى گزینه Accessibility ضربه بزنید.

4.به تب تعامالت بروید و روى Switch access ضربه بزنید.
5.کلید را براى دسترسى سوئیچ روشن کنید.

6.روى دکمه Allow ضربه بزنید تا کنترل کامل دستگاه خود را داشته باشید.
7.نوع سوئیچ را انتخاب کنید: سوئیچ دوربین و روى Next ضربه بزنید.

8.مجوزهاى الزم را بدهید.
9.تعداد سوئیچ ها را انتخاب کنید: دو سوئیچ و روى Next ضربه بزنید.

.Group selection :10.نحوه اسکن را انتخاب کنید
11.گروه هاى رنگى مختلف مى توانند ژست هاى متفاوتى داشته 
باشند. براى هر گروه رنگى (مثًال آبى) حرکات مشخص کنید. 

سپس، حرکات را براى گروه رنگ دیگرى انتخاب کنید.
12.یک حرکت براى توقف موقت ویژگى ســوئیچ دوربین 

اختصاص دهید.
13.اکنون، ژست صورت و گزینه دسترسى آن را تنظیم 

کنید.
14.وقتى دوربین جلوى چهره را تشــخیص مى دهد یا 
نه، یک نماد چهره آبى یا قرمز در باالى صفحه نمایش 
شما ظاهر مى شود و ویژگى دسترسى به درستى عمل 

مى کند.

برخى افرادى که از گوشــى هوشــمند خود کار زیادى 
مى کشــند، براى خنک کردن آن دســت به کارهاى 

عجیبى مى زنند.
 اگر شما نیز جزو افرادى هستید که از گوشى خود بسیار 
کار مى کشند، ممکن است با مســأله داغ کردن گوشى 
هوشــمند خود مواجه شده باشــید. داغ کردن گوشى، 
علت هاى مختلفى دارد که از جملــه آن ها مى توان به 
اجراى بازى هــا و یا برنامه هاى ســنگین و یا باز ماندن 
بســیارى از برنامه ها در پس زمینه گوشــى و یا وجود 
مشکالت در پردازنده موبایل و یا داغ شدن بیش از حد 

دستگاه اشاره کرد.
در بسیارى از موارد، داغ شدن گوشى شما امرى طبیعى 
است که آن هم به دلیل حرارت تولید شده از سوى اجزاى 
داخلى دستگاه است. در این موارد، بهترین راه آن است 

که برخى از برنامه هاى را ببندید و اجازه دهید تا گوشى 
شما به خودى خود به آرامى خنک شود.

در اینجا قصد داریم به 3 باور نادرست براى خنک کردن 
گوشى اشاره کنیم:

1- قراردادن تلفن همراه در یخچال
یکى از باور هاى نادرست این است که براى خنک کردن 
گوشــى که دماى آن باال رفته، آن را در داخل یخچال و 
یا فریزر قرار دهیم. در فصل تابستان برخى از افرادى که 
تلفن هاى اندرویدى دارند، گوشى هاى هوشمندشان را 
براى چند دقیقه داخل فریزر مى گذارند تا داغى دستگاه 
تلفن شان پایین بیاید. اما به نظر شما این کار با تلفن شما 

چه مى کند؟
در جواب باید بگوییم قرار دادن تلفن همراه در یخچال 

و یا فریزر به شکلى منفى بر روى باترى گوشى شما اثر 
مى گذارد و آسیب هاى فراوانى به آن وارد مى کند.

2- استفاده از پد هاى حرارتى
برخى از صاحبان گوشــى هاى اندرویدى، روش اشتباه 
دیگرى را براى خنــک کردن تلفن همراهشــان بکار 
مى بندنــد و آن هم قــرار دادن «پک هــاى ژل» و یا 
چسب هاى حررارتى در پشت دستگاه براى خنک ساختن 
آن است. اما باید بدانید این روش نیز جزو باور هاى نادرست 

است و در نهایت براى تلفن شما مفید نخواهد بود.

3- استفاده از برنامه هاى خنک کننده تلفن 
همراه

برخى برنامه هاى اندرویدى در فروشگاه «گوگل پلى» 

(Google play) وجود دارد که ادعا مى کنند قادر هستند 
تا به راحتى گوشى شما را خنک کرده و دماى باالى آن 
را پایین آورده و عملکرد عمومى آن را بهبود بخشند. اما 
پرسش اینجاست که آیا اینچنین برنامه هایى به خنک 

کردن گوشى شما کمک مى کنند؟
در واقع، این برنامه ها به عنــوان پاك کننده هایى براى 
فایل هاى کش (Cashe) در گوشى هاى اندرویدى عمل 
مى کنند و به معناى دقیق تــر، این برنامه ها حاوى پاك 
کننده هایى هســتند که تالش دارند تا عملکرد گوشى 
شما را بهبود بخشیده و بار وارد بر آن را به منظور کاهش 

دما، کاهش دهند. 
اما باید بدانید در صورتــى که علت اصلى افزایش دماى 
گوشى شما، دماى محیطى باشــد، این برنامه ها به درد 

شما نخواهد خورد.

3 باور نادرست براى خنک کردن گوشى

اشتباهى که باعث هک گوشى شما مى شود

اگر شــما به دنبال برنامه هاى ویرایش عکس در آیفون خود هستید، این مطلب را از 
دست ندهید.

براى داشتن عکس هاى با کیفیت، الزم نیست یک ویرایشگر عکس درجه یک باشید. 
اگر عکس هاى شما آنقدر واضح یا مشخص نیستند که مى خواهید، احتماال آرزو کرده اید 
راهى وجود داشته باشد که بتوان آن را از طریق هوش مصنوعى (AI) برطرف کرد، از این 
گذشته، همه افراد داراى ویرایشگر عکس درجه یک نیستند بلکه به نرم افزار ویرایش 

عکس سطح باالیى دسترسى دارند.
خوشبختانه، دهه 2020 است و شما به بسیارى از برنامه هاى ویرایش عکس آسان به 
نام Adobe Photoshop و حتى بهتر از آن دسترسى دارید؛ در اینجا پنج برنامه وجود 

دارد که مى توانند عکس هاى شما را با هوش مصنوعى بهبود بخشند.

Remini 
یکى از محبوب ترین ویرایشگرهاى عکس در اپ استور Remini است. این برنامه بهبود 
فورى عکس را براى تبدیل تصاویر تار یا دانه دار به HD، همراه با ســایر ویژگى هاى 
ویرایش، از جمله Colorize و Oil Painting ارائــه مى دهد. Remini در حال حاضر 

داراى رتبه 5/4.8 ستاره با 21000 رتبه بندى است.

PicPlus 
دیگر را نیز ارائه مى دهد. با حدود 5500 رتبه بندى، این برنامه در حال حاضر در رتبه 5/4.7 فیلتر هاى زیبایى شناختى، فیلتر هاى متحرك، یک طرح بندى براى ساخت کالژ و موارد به کار کرده اند، معرفــى مى کند، عالوه بر افزایش کیفیت عکس هاى شــما، Picplus PicPlus خود را به عنوان ویرایشگر عکس براى کاربران باتجربه و کسانى که تازه شروع 

ستاره قرار دارد.

Tingo
تینگو یک تقویت کننده سلفى با هوش مصنوعى است که توانایى خود را در 
افزایش کیفیت سلفى شما با اصالح خودکار، پاك کننده کیسه هاى چشم، 
صاف کننده پوســت و حتى سفیدکننده دندان ها نشــان مى دهد؛ بنابراین 
کسانى از ما که به قهوه یا چاى اعتیاد داریم، مى توانیم لبخند خود را بدون 

هیچ هزینه اى روشن کنیم.
 اگرچه محبوبیت کمترى نسبت به سایرین دارد، اما Tingoھنوز داراى رتبه 

5/4.7 ستاره با تقریبا 100 رتبه بندى تا به امروز است.

Animatify 
Animatify از هوش مصنوعى براى بهبود عکس هاى 

مه استفاده مى کند. این برنامه مى تواند 
شما با لمس یک دک

فید را رنگى کرده، و به آن انیمیشن و 
تصاویر سیاه و ســ

جلوه هاى مختلف اضافه کنــد. Animatify داراى 

امتیاز 5/4.7 ستاره با 1000 رتبه بندى است.

EnhanceFox 
یک رتبه 5/4.3 ستاره با حدود 1300 رتبه بندى تا به امروز است.نظر برسد که عکس هاى شما واقعا زنده هستند. EnhanceFox به عنوان چشم و دهان، از این برنامه براى متحرك کردن عکس ها استفاده کنید و به تا بهتر به نظر برسند. جالب اینجاست که مى توانید با اضافه کردن حرکات هوش مصنوعى است که مى تواند عکس هاى سیاه و سفید شما را رنگى کند EnhanceFox داراى ویژگى هاى بهبود عکس همراه با یک رنگ کننده با 

AndroidAc براى 

ستورات ارتباطى با 
سترسى سریع به 

د.
 نگاه کردن 
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عه یا انجام یک کار ضرورى هستیم، از سرعت پایین 
که افراد در حال استفاده از واى فاى بسیار کم هستند؛ 

که واى فاى شما هک شده باشد.

ه شبکه واى فاى وارد شده اید
خصى در حال دزدیدن واى فاى شماست، که وارد 

1 ین کار را مى توان با تایپ 192.168.1.1 یا 
ىىىرسى جام داد تا به آن دست

دیریــت (admin)، باید
کهد 
ف 

ا ـما  ر
بستهفحه 

برنامــ
Monitor
این برنام
ابزار هــا
جمله تشــ
و تجزیه خارجى،

شبکه است.

Wi-Fi Thief Detector اپلیکیشنr
دانلود این برنامه آســان است و براى
طراحى شده است. به شما نشــان م

دارد، به شــما کمک روتر شما وجود
کدام دستگاه ها به شما تعلق ندارن
روتر متصل مى کند تا بتوانید ســر

را اعمال کنید.
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ویتامین ها و مواد مغذى راهى براى پر کردن شکاف هاى غذایى، 
کاهش هوس، افزایش متابولیسم و  افزایش قدرت هستند. در 
این مطلب با بهترین ویتامین ها براى کاهش وزن آشنا مى شوید.
 یک رژیم غذایى سالم و ورزش براى کاهش وزن طوالنى مدت 
بسیار بیشتر از ویتامین ها به تنهایى مفید است. اما ویتامین ها هم 
مى توانند به کاهش وزن کمک کنند. ویتامین ها راهى براى پر 
کردن شکاف هاى غذایى، کاهش هوس، افزایش متابولیسم و 

 افزایش قدرت هستند.
B12 ویتامین

B۱۲ به طور طبیعى تولید نمى شود، بنابراین گیاهخواران براى 
اطمینان از متعادل ماندن ســطح مواد مغذى باید ویتامین ها را 
مصرف کنند. ویتامین B۱۲ همچنین به بدن کمک مى کند تا 

گلبول هاى قرمز خون را تولید کند و اکســیژن را به ماهیچه ها 
برساند که عاملى حیاتى در افزایش قدرت است.

D ویتامین
تمام ویتامین D مورد نیاز بدن را مى توان از نور خورشید به دست 
آورد. ویتامین D به قوى نگه داشتن استخوان ها و متعادل نگه 
داشتن سطح هورمون ها کمک مى کند. برخى شواهد همچنین 
نشــان مى دهد که ویتامین D به کاهــش چربى بدن کمک 
 D مى کند. چاقى یک عامل خطر براى ســطوح پایین ویتامین

در نظر گرفته مى شود.
 از آنجایى که اکثر رژیم ها فاقد منابع کافى ویتامین D هستند، 
مکمل ها توصیه مى شود. منابع ویتامین D شامل ماهى، زرده 

تخم مرغ و غالت غنى شده است.

آهن
آهن از مواد مغذى انــرژى ایجاد مى کند و 

اکسیژن را به سلول هاى بدن مى رساند. 
هر چه ماهیچه ها اکسیژن بیشترى داشته 
باشند، چربى بیشترى مى سوزانند. سطوح 
پایین آهن به طور مســتقیم بر عملکرد 

ورزشى تأثیر مى گذارد. منابع غذایى شامل 
گوشت بدون چربى، صدف، لوبیا و اسفناج است.

 افزایش مصرف ویتامیــن C مى تواند به بــدن کمک کند تا 
غذاهاى غنى از آهن را راحت تر جذب کند.

منیزیم
منیزیم مســئول طیف وســیعى از 
واکنش ها در بدن، به ویژه تولید انرژى 
و قــدرت و انعطاف پذیرى ماهیچه ها 

است. 
سطوح پایین منیزیم مى تواند منجر به 

گرفتگى عضالت، درد و سفتى شود.
منیزیم همچنین به کنترل فشــار خون و تنظیم 
سطح گلوکز خون کمک مى کند که هر دو براى کاهش 

وزن ضرورى هستند. 
منابع غذایى شامل آجیل، دانه ها، حبوبات و سبزیجات برگدار 

است.

افراد مبتال به کمبود آهن معموال با عالئمى مانند خستگى مداوم، تحریک پذیرى 
عصبى،   احساس سرماى غیرعادى، سرگیجه، سردرد و... مواجه مى شوند. همیشه 
ترفندهاى تغذیه اى مختلفى هم براى افزایش آهن دریافتى وجود دارند. در این 

مطلب با 3 ترفند ساده آشپزى براى افزایش آهن غذاها آشنا مى شویم.
 آیا مى دانستید که کم خونى ناشى از فقر آهن یکى از بیمارى هاى شایع در سراسر 
جهان است که حدود یک میلیارد نفر درگیر مشکالت آن هستند؟ افراد مبتال به 
کمبود آهن معموال با عالئمى مانند خســتگى مداوم، تحریک پذیرى عصبى، 
 احساس سرماى غیرعادى، ســرگیجه، ســردرد و... مواجه مى شوند. همیشه 
ترفندهاى تغذیــه اى مختلفى هم براى افزایش آهن دریافتــى وجود دارند. در 
ادامه با 3 ترفند ساده آشــپزى براى افزایش آهن غذاها آشــنا مى شویم که به 

ترتیب عبارتند از:

1. غذاها را در ظروف چدنى بپزید
اســتفاده از ظروف چدنى یکى از راهکارهاى طبیعى و ساده براى افزایش آهن 
موجود در غذاهاست. ظروف چدنى، در مقایسه با ظروف نچسب و تفلون، مى توانند 
سطح آهن غذاها را تا 16 درصد افزایش دهند. بنابراین استفاده از ظروف چدنى 
براى آماده سازى غذاها مى تواند آهن خوبى براى افراد مبتال به کم خونى ناشى از 

فقر آهن (مخصوصا کودکان) فراهم کند.
البته آهن دریافتى نهایتا به عوامل مختلفى مانند ســن، اندازه ظروف چدنى و 
همچنین مدت  استفاده از این ظروف بســتگى دارد. مدت زمان پخت وپز و نوع 
غذاهاى انتخاب شــده براى پخت هم در این زمینه تاثیرگذار هستند. بنابراین، 
آماده سازى غذاهاى مرطوب مانند سس اســپاگتى در تابه چدنى به جاى سرخ 

کردن گوشت، آهن بیشترى به بدن مى رساند.

2. از قالب ها و ظروف آهنى استفاده کنید
اگر نگهدارى ظروف چدنى براى شما سخت است یا تهیه ظروف چدنى براى شما 
از نظر هزینه هاى مالى دشوار اســت، مى توانید از قالب ها و ظروف آهنى کمک 
بگیرید. این ظروف آهنى از نظر مکانیسم آزادسازى آهن به درون غذاها شبیه به 
ظروف چدنى عمل مى کنند. تحقیقات علمى هم نشان داده اند که قالب ها و ظروف 
آهنى مى توانند به جذب آهن کمک کنند یا حتى مانع از ابتال به کمبود آهن شوند و 

براى رفع این کمبود هم نقش مثبتى داشته باشند.
البته استفاده بیش ازحد از چنین ظروفى براى تهیه غذاى کودکان توصیه نمى شود 
زیرا چنین کارى مى تواند کودکان را در معرض خطر مسمومیت ناشى از دریافت 
آهن اضافى قرار بدهد. بنابراین، اگر مى خواهید از ظروف آهنى اســتفاده کنید، 

چنین کارى نباید به برنامه روزانه و همیشگى در خانه شما تبدیل شود.

3. مواد غذایى سرشار از آهن و ویتامین C را با هم ترکیب کنید
یکى از مطالعات اخیر Journal of Nutrition نشان مى دهد که افزایش کم خونى 
ناشى از فقر آهن در بعضى از کشورها مانند آمریکا مى تواند با کاهش غلظت آهن 
در محصوالت غذایى و پیروى بیشتر انسان ها از الگوهاى تغذیه اى گیاهى مرتبط 
باشد. افرادى که مى خواهند از الگوهاى غذایى گیاهى پیروى کنند، باید این کار را 
مطابق با اصول استاندارد انجام دهند و از روش هاى صحیح براى تامین آهن مورد 
نیاز بدن کمک بگیرند. با این حال، استفاده ترکیبى از مواد غذایى سرشار از آهن 

در کنار مواد غذایى سرشار از ویتامین C مى تواند آهن دریافتى را افزایش دهد.

روانشــناس گفت: افســردگى اغلب با کندى روانى حرکتى، 
سستى و بى حالى همراه اســت؛ گرچه گاهى عالئم رفتارى 
افراد افســرده بــا پرخاشــگرى و پرفعالیتى خود را نشــان 

مى دهد.
 بهمن بهمنى، روانشــناس و عضو هیأت علمى دانشــکده 
علوم بهزیســتى و توانبخشــى در برنامه حال خوب شــبکه 
سالمت در پاســخ به این ســوال که چه موقع احساس غم، 

یاس، افســردگى و دلمردگى به 
انسان دست مى دهد؟ گفت: این 
دســته از هیجانات که بار ارزشى 
منفى به آنها نمى دهیم، زمانى رخ 
مى دهد که ناکام، آزرده و رنجیده 

مى شویم.
وى گفت: غم یک تجربه عاطفى 
احساسى است و در مواردى که با 
از دست دادن شخص مهم یا چیز 

مهمى همراه است، براى ما 
رخ مى دهد. درجات غم 
از ارزشیابى ما نسبت 
به آن به دست مى آید. 
در مواجهه با از دست 

دادن یک فرد یا از دست 
دادن یک چیز، احساسات 

ما خیلى شــخصى 

اســت. ما هیچ وقت دقیقا احســاس کس دیگرى را تجربه 
نمى کنیم و تنها شبیه ســازى مى کنیم، اما قطعًا این احساس 

طرف مقابل نخواهد بود.

آیا مجردى طوالنى مدت باعث افســردگى 
مى شود؟

بهمنى تاکید کرد: شــخصى بودن و بى نظیــر بودن تجربه 
احساسى انسان ها از ارزش خاصى برخوردار است. وقتى تصور 
مى کنیم یا پنداشــت مى کنیم در رسیدن به هدفى 
که براى ما مهم اســت ناتوانیم 
یا مســیر را ناممکن مى بینیم یا 
خودمان را در طى این مســیر 
ناتــوان احســاس مى کنیــم؛ 
احساســى از جنس یــاس، کم 
حالى و کمى نیرویــى و افت به 

ما دست داده است.
این روانشناس یادآور شد: هرچه 
این موضوع ارزشــمند تر باشد 
احتمال یأس هــم ما را نگران تر 
مى کنــد. وقتى فکــر مى کنیم 
هدف در دســترس نیســت یا 
مسیرى که در جهت هدف است 
موجود نیســت یا اینکــه هر دو 
هســت ولى من قــدرت ندارم، 
درگیر پدیده اى بــه نام ناامیدى 

شده ایم.
وى متذکر شــد: طریقه مواجه 
شدن با هر کدام از این احساس ها 
با یکدیگــر فرق مى کنــد. آدم 
خوش بین شــخصى اســت که 
بدون هیــچ منطقى فکر مى کند 
همه کارهــا رو به راه هســتند 
و به خوبــى انجام مى شــوند. 

خوش بینــى کارآمدى مى آفریند، اما بیــش از حد خوش بین 
باشــیم، ناکارآمدى به بار مى آورد؛ مثل دانشجویى که بدون 

درس خواندن خوش بینى قبولى در امتحانات را دارد.
بهمنى افزود: افرادى که بدبین و منفى باف 

هستند بدون دلیل و منطق موجهى 
معتقدند که نمى شود؛ این افراد 

ناکارامد هستند و قبل از اینکه 
شکســت بیاید، شکســت 

خورده اند.
عضو هیأت علمى دانشگاه 

علــوم بهزیســتى و 
گفت:  توانبخشــى 
امیــدوار  انســان 

خوش بین است اما سه 
مؤلفه دارد؛ خود را خوب 
مى شناسد، مســیر را بلد 
است و ابزار طى مسیر را 

مى شناسد و یا تهیه مى کند. 
همچنین به توانایى خود اعتماد دارد؛ این انسان 
فعال و تالشگر است، ادامه مى دهد و به هدفش 

مى رسد؛ او انسان با نشاطى است.
وى گفت: ناامید کسى است که فکر مى کند این هدف ارزشمند 
را نمى تواند به دســت آورد، این انســان آماده افسرده شدن

 است.
بهمنى ابراز کرد: افســردگى مجموعه اى از عالئم است که 
وقتى کنار هم قرار بگیرند معنا پیدا مى کنند. افسردگى اغلب 
با کندى روانى حرکتى، سســتى و بیحالى همراه است؛ گرچه 
گاهى عالئم رفتارى افراد افسرده با پرخاشگرى و پر فعالیتى 

خود را نشان مى دهد.

اگــر ایــن نشــانه ها را دارید افســرده
 شده اید

این روانشناس متذکر شد: گاهى افســردگى به حدى جدى 

اســت که فرد مى گوید: چیــزى ارزش ندارد کــه من آن را 
تغییر دهم. مؤلفه شــناختى افسردگى ســه وجه اصلى دارد؛ 
گذشــته خیلى خراب اســت و آینده هم تکرار گذشته است، 
نمى توانم آینده را تغییر دهم، آینده هم ارزش تغییر را

 ندارد.
وى گفت: اگر فرداى مثبتى مى خواهم 
باید االن مثبت زندگى کنم. فرداى 
مثبت به لحظــات مکــرر امروز 
زندگى من بســتگى دارد. زمان 
حال واســطه بین گذشته و آینده 
اســت. ما مى توانیــم از طریق 
نــگاه منفــى بــه آن، آینده هاى 
ناکارآمــد، مســتاصل و درمانده به 

دست آوریم.
بهمنى افزود: وقتى چیــز خوبى على رغم 
انتظارمان به ما برسد، قدر آن را نمى دانیم و به 

خوبى از آن استفاده نمى کنیم.
این روانشــناس تصریح کرد: در احســاس 
دلمردگــى به حــدى وزن نــگاه منفى به 
خود، دیگــران و جهان زیاد اســت که فرد 
حال زیســتن و فعالیت ندارد، تعبیر حالى بســیار بد اســت، 
در این افــراد ناامیــدى تنها در یــک زمینه نیســت؛ البته 
بروز این حالــت در افــراد کم اســت. نقــش اطرافیان در 
حمایــت و پیــدا کــردن راهــى بــراى اقدامــات درمانى 
این افراد بســیار اهمیــت دارد، فرد دل مرده ممکن اســت 
تصمیمات بســیار اشــتباهى در رابطه با از بیــن بردن خود 

بگیرد.
کارشــناس برنامه با بیان اینکه در افســردگى هاى شــدید، 
مصرف دارو همراه با روان درمانى براى این بیماران ضرورى 
است، تاکید کرد: احساســات ما محصول افکار مثبت یا منفى

 ماســت. حتى وقتى هیچگونه امکاناتى وجود ندارد با مدلى 
از فکر کردن و احســاس کردن مى توان بر روى شرایط تاثیر 

گذاشت و حس خوبى در خود ایجاد کرد.

جو حاوى کالرى کمتر و پروتئین و فیبر بیشتر 
نسبت به جو دوسر است که فاکتور هاى مهمى 
براى افراد داراى مشکالت رژیم غذایى یا وزن 

به شمار مى آید.
جو اثر کاهشــى بر میــزان کل کلســترول 
بد در افراد پرخطــر دارد؛ امــا مى تواند براى 
کســانى که کلســترول باال ندارند نیز مفید 

باشد.
جو حاوى بتا گلوکان، مسئول کاهش کلسترول 
بد و فیبر محلول اســت که بــراى فلور روده 
مفید محسوب مى شــود و باکترى هاى خوب 
مانند الکتوباسیل ها را افزایش و در عین حال 

باکترى هاى بــدى مانند انتروباکتریاســه را 
کاهش مى دهد.

کلســترول غیر HDL شــامل آن دســته از 
لیپوپروتئین هایــى اســت که خطــر ابتال به 

بیمارى هاى قلبى عروقى را افزایش مى دهد.
بررســى و تجزیه و تحلیل مطالعات مختلف 
تایید مى کند که جو مى تواند 2 نوع کلسترول 

بد را حداقل تا هفت درصد کاهش دهد.
دکتر والدیمیر ووکسان، از محققان این تحقیق 
گفت: جو اثر کاهشــى بر کل کلسترول بد در 
افراد پرخطر دارد، اما مى تواند براى کسانى که 

کلسترول باال ندارند نیز مفید باشد.

در یک مطالعه متفاوت شــرکت کنندگانى که 
ماکارونى غنى شده با سه گرم بتا گلوکان جو 
مصرف کردند، از افزایش باکترى هاى خوب 
روده و کاهش کلسترول LDL بهره مند شدند.

شرکت کنندگان این تحقیق به مدت 2 ماه هر 
روز 100 گرم ماکارونى متشکل از 25 درصد 
آرد جو و 75 درصد آرد گنــدم دوروم مصرف 

کردند.
این ترکیب غذایى توسط بدن شرکت کنندگان 
در ایــن آزمایش به خوبى تحمل شــد و هیچ 
نشــانه اى از درد شــکم یا نفخ در آنان دیده 

نشد.

على رغم این واقعیت که جو داراى بتا گلوکان 
بیشترى نسبت به جوى دوســر است و فواید 
متعددى براى سالمتى دارد، اما به اندازه برخى 

دیگر از غذا هاى سالم محبوب نیست.
جو حاوى کالرى کمتر و پروتئین و فیبر بیشتر 
نسبت به جو دوسر است که فاکتور هاى مهمى 
براى افراد داراى مشکالت رژیم غذایى یا وزن 

به شمار مى آید.
دکتر ووکســان معتقد اســت پس از بررسى 
شــواهد مى توان گفت جو به طــور کلى در 
کاهش خطــر بیمارى هاى قلبــى عروقى به 

3 ترفند ساده آشپزى براى اندازه جو دوسر موثر است.
افزایش آهن غذا

نشانه هایى که مى گویند شما افسرده اید

بهترین ویتامین ها و مواد مغذى براى کاهش وزن

کاهش کلسترول خون با مصرف ماکارونى

رغ و غالت غنى شده است.

هن
 مواد مغذى انــرژى ایجاد مى کند و 

ن را به سلول هاى بدن مى رساند. 
 ماهیچه ها اکسیژن بیشترى داشته 
 چربىبیشترى مى سوزانند. سطوح 
آهن به طور مســتقیم بر عملکرد 

ى تأثیر مى گذارد. منابع غذایى شامل 
 بدون چربى، صدف، لوبیا و اسفناج است.

منیزیم
منیزیم مســئول
ووووووووووووووووواکنش ها در بدن
و قــدرت و انعطا

است. 
منیزیم سطوح پایین
گرفتگى عضالت، درد
منیزیم همچنین به کنترلف
سطح گلوکز خون کمک مى کند که

وزن ضرورى هستند. 

ذى براى کاهش وزن

زیش ىر ری نن و ى ین وی ز ر ر یى و ر

 بهمن بهمنى، روانشــناس و عضو هیأت علمى دانشــکده 
علوم بهزیســتى و توانبخشــى در برنامه حال خوب شــبکه 
سالمت در پاســخ به این ســوال که چه موقع احساس غم، 

یاس، افســردگى و دلمردگى به 
انسان دست مى دهد؟ گفت: این 
دســته از هیجانات که بار ارزشى 
منفى به آنها نمى دهیم، زمانى رخ 
مى دهد که ناکام، آزرده و رنجیده 

مى شویم.
وى گفت: غم یک تجربه عاطفى 
در مواردى که با احساسى است و
از دست دادن شخص مهم یا چیز 

مهمى همراه است، براى ما 
رخ مى دهد. درجات غم 
از ارزشیابى ما نسبت 
به آن به دست مى آید. 
در مواجهه با از دست 

دادن یک فرد یا از دست 
دادن یک چیز، احساسات 

ما خیلى شــخصى 

آیا مجردى طوالنى مدت باع
مىشود؟

بهمنى تاکید کرد: شــخصى بودن و بى ن
احساسى انسان ها از ارزش خاصى برخورد
مى کنیم یا پنداشــت مى کنیم د
که براى ما م
یا مســیر را
خودمان را د
ناتــوان احس
احساســى از
و کمى حالى
ما دست داده

این روانشناس
این موضوع
احتمال یأس
مى کنــد. وق
هدف در دسـ
مسیرى که د
موجود نیســ
هســت ولى
درگیر پدیده ا

شده ایم.
وى متذکر ش
شدن با هر کد
ف با یکدیگــر
خوش بین شـ
بدون هیــچ
همه کارهــا
و به خوبــى

بینى قبولى در امتحانات را دارد.
که بدبین و منفى باف 

منطق موجهى 
؛ این افراد 

 از اینکه 
کســت 

شگاه 
و 

سه 
وب 
بلد

یر را 
ى کند. 

ود اعتماد دارد؛ این انسان 
به هدفش  ادامه مى دهد و

شاطىاست.

گذشــته خیلى خراب اســت
نمىتوانم آینده را تغی

 ندارد.
وى گفت
باید
مث
ز
ح
ا
نـ
ناکا
دستآ
بهمنى افز
انتظارمان به
خوبى از آن اس
این روانشــن
دلمردگــى
خود، دیگــ
حال زیســتن و فعالیتندار

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 دستگاه خودرو از طریق مزایده عمومى به خریداران واجد شرایط مذکور در اسناد مزایده با توجه 
به موارد ذیل اقدام نماید

آگهی مزایده عمومی 

  م.الف:۱۳۸۳۷۰۸ 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

نوبت دوم

شماره پالكشماره شاسىمدلنوع کاربرىرنگتیپنوع سیستمشماره مزایده در سامانه سنادردیف

453 الف 13864080106812سوارىنقره اى متالیکGlx 405پژو11001003457000007

452 الف 13864080106612سوارىنقره اى متالیکGlx 405پژو21001003457000008

449 الف 13864080106212سوارىنقره اى متالیکGlx 405پژو31001003457000009

451 الف 13864080106512سوارىنقره اى متالیکGlx 405پژو41001003457000010

لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شــرایط دعوت مى گردد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام و شرکت در مزایده فوق به ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى:
 www.setadiran.ir در مهلت تعیین شده مراجعه نمایند. 

1) مهلت ثبت نام و دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهى نوبت اول تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/07/07. 
2) مهلت ارائه پیشنهاد: از تاریخ چهارشنبه 1401/06/30 تا ساعت 14 روز دوشنبه 1401/07/18. 

3) زمان و محل بازگشایى پیشنهادها: سه شنبه 1401/07/19 ساعت 8 صبح در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان. 
www.setadiran.ir :4) محل تحویل اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیک دولت. به نشانى

5) ضمانت نامه شرکت در مزایده: متقاضیان بایستى مبلغ 100,000,000 (یکصد میلیون) ریال بابت هر دستگاه خودرو را به عنوان تضمین شرکت در مزایده، به حساب تمرکز وجوه سپرده 
شماره IR260100004061042107670242 و شناسه واریز 9441390161234567891012131415617 نزد بانک مرکزى ایران به نام اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 

واریز و اصل و کپى فیش واریزى را به دبیرخانه اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان تحویل نمایند. 
6) فرم بازدید از خودروها الزاماً بایستى توسط نمایندة مزایده گزار مستقر در محل موضوع مورد مزایده تایید و مزایده گر مى بایست حتماً فرم مذکور را به همراه سایر مدارك در سامانه 

بارگذارى نماید. در غیر اینصورت مبلغ پیشنهادى مزایده گر مردود اعالم مى گردد. 
7) برنده مزایده موظف به پرداخت نقدى مبلغ پیشنهادى به طور کامل و یک جا طى مهلتى که در اسناد مزایده اعالم شده مى باشد. 

8) شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونى ندارد و در صورت تساوى قیمت پیشنهادى، حق تقدم با کارمندان دولت مى باشد. (ارائه مدارك معتبر همراه با پیشنهاد در سامانه الزامى 
مى باشد). 

9) در صورت برنده شدن متقاضى و انصراف وى سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
10) کلیه کسورات و هزینه هاى متعلقه به مزایده از قبیل (مالیات تکلیفى، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهردارى ســال 1401، هزینه هاى نقل و انتقال و تعویض پالك و...) به عهده 

مزایده گر مى باشد.            

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 6 پالك زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهرك نگین خود 
را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 

آگهی مزایده

 م.الف: ۱۳۸۱۶۹۶

حمید شهبازیـ  شهردار سده لنجانحمید شهبازیـ  شهردار سده لنجان

چاپ دوم

کاربرىـ  مساحتشماره پالكشماره محور شورانوبت آگهىردیف
قیمت پایه کل (ریال)قیمت پایه هر مترمربعموقعیت زمین

18.500.0003.977.500.000مسکونىـ  نگین394331215/ش/1401نوبت اول1
18.500.0003.977.500.000مسکونىـ  نگین394332215/ش/1401نوبت اول2
18,500,0003,977,500,000مسکونىـ  نگین394333215/ش/1401نوبت اول3
18,500,0003,977,500,000مسکونىـ  نگین394338215/ش/1401نوبت اول4
18,500,0003,977,500,000مسکونىـ  نگین394339215/ش/1401نوبت اول5
18,500,0003,977,500,000مسکونىـ  نگین394340215/ش/1401نوبت اول6

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1401/07/07 مهلت دارند جهت 
اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با 

شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند. 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره نامه: 26008016 – تاریخ: 1401/06/13 – 1.راى شماره 140160302026007078 
مورخ 1401/05/24 مالکیت آقاى/ خانم محمد جوادیان به شناســنامه شــماره 5683 کدملى 
1287225527 صادره فرزند رضا نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 214 مترمربع 
پالك شــماره 355 فرعى از 14915 اصلى واقع در  اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالک رســمى خانم مهرى قلمکارى به موجب ســند 26966 - 1346/09/29 
دفتر 86 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه به متقاضى واگذار شده 
و تعدادى از شــهود آن را تأیید نموده اند و اقرارنامه 1401/05/10 - 20844 دفتر 293 اصفهان 

نیز تنظیم شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/31 - م الف: 

1377064 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى6/222 

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

شماره نامه: 26008010 – تاریخ:1401/06/14 - 1.راى شماره 140160302026007166 
مورخ 1401/05/26 مالکیت آقاى/ خانم رسول مختارى به شناسنامه شماره 49215 کدملى 
1280381061 صادره اصفهان فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
43,83 مترمربع پالك شــماره 1 فرعى از 15143 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند 142598,1400,12,12 دفتر 36 

اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى  باشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31 
- م الف: 1377112 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/6/224

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

شــماره: 140160302012000058- 1401/05/08- برابــر راى اصالحــى شــماره 
140160302012000038 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به شناسه ملى 10260299036 در 
ششدانگ ساختمان مخزن و زمین آب شرب روستاى دهق به مساحت 784,18 مترمربع بر 
روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 28 اصلى واقع در فریدنـ  روستاى دهق خریدارى از مالکان 
رسمى اهالى روستاى دهق محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1377034- تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/06/16 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/31 – رئیس ثبت اسناد و امالك 

حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى6/226

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

شــماره: 140160302012000055- برابر راى اصالحى شماره 140160302012000040 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به شناسه ملى 10260299036 در ششدانگ ساختمان چاه آب شرب 
شهر دارانـ  محله آشجرد به مســاحت 298,21 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 8 
اصلى واقع در فریدنـ  دارانـ  محله ى آشــجرد خریدارى از مالک رســمى آقاى احمد رشیدى 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف: 1376976 - تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/31 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/6/228 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 140160302006003784 - برابر راى شماره 3784 مورخ 1401/05/27 به شماره 
کالسه 0403 آقاى / خانم رحمان بشارتى به شناسنامه شماره 849 کدملى 1141330793 صادره 
فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 161,20 مترمربع پالك 
شماره 969 فرعى از 159 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل 
دفتر 426 صفحه 403 و سند شماره 192091 مورخ 93/5/1 دفتر 71 و دفتر 426 صفحه 400 و 
سند شماره 150916 مورخ 83/3/20  دفتر 73 و دفتر 191 صفحه 7 و گواهى حصر وراثت شماره 

529 مورخ 94/7/4 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.  
برابر راى شماره 3789 مورخ 1401/05/27 به شماره کالسه 0404 آقاى / خانم محمد بشارتى به 
شناسنامه شماره 850 کدملى 1141130807 صادره فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 161,20 مترمربع پالك شماره 969 فرعى از 159 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 426 صفحه 403 و سند شماره 192091 مورخ 
93/5/1 دفتر 71 و دفتر 426 صفحه 400 و سند شماره 150916 مورخ 83/3/20 دفتر 73 و دفتر 
191 صفحه 7 و گواهى حصر وراثت شــماره 529 مورخ 94/7/4 و مالحظه نقشه ملک گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/06/16- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/31- م الف: 1376439 

– رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده6/230

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

شــماره نامــه: 26055108 تاریــخ ارســال نامــه: 1401/06/15 - 1. راى شــماره 
140160302026007178 مورخ 1401/05/26 مالکیت آقاى محمد حبیبى جزى به شناسنامه 
شــماره 44249 کدملى 1282365657 صادره فرزند على نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 74,30 مترمربع پالك شماره 83 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مالک رســمى رضوان کارخانه دار و رحمت شماعى زاده و 
احمد زارعى به موجب ســند 19097ـ  1346/05/30دفتر 10 اصفهان بوده که مورد درخواست 

مع الواسطه به موجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى 
خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/06/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31 - م الف: 1377731 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/6/234

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

شــماره: 140160302012000063- 1401/05/08- برابــر راى اصالحــى شــماره 
140160302012000042 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به شناسه ملى 10260299036 در 
ششدانگ ساختمان موتورخانه آب شرب روستایى به مساحت 627,69 مترمربع بر روى قسمتى 
از پالك 1 فرعى از 73 اصلى واقع در فریدن - روستاى اسکندرى خریدارى از مالکان رسمى اهالى 
روستاى اسکندرى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1377119- تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16 – تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/06/31 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن 

مقصودى/6/236 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان محدودیت هاى ترافیکى 
مراسم رژه 31 شــهریور در شــهر اصفهان را اعالم کرد. 
محمدرضا محمدى اظهار داشت: از ساعت یک بامداد روز 
پنجشنبه 31 شهریور (امروز) توقف و پارك هرگونه وسایل 
نقلیه در طول خیابان هاى آزادگان، خیابان امام سجاد(ع) 
و روبه روى گلستان شهدا ممنوع است و درصورت توقف 
هرگونه وســیله نقلیه اعم ازخودرو و موتورســیکلت، این 
وســایل توســط یدك کش به خیابان هاى مجاور انتقال 
داده خواهد شــد. محمدى بیان کرد: از ســاعت 6 صبح 
تردد و توقف کلیه وســایل نقلیه در کلیه معابر منتهى به 
سمت محل برگزارى مراسم در گلســتان شهدا از سمت 

رمپ هاى خروجى شماره یک و 2 بزرگراه همت، از سمت 
تقاطع امام سجاد(ع)-سپهســاالر، میدان شــهید الوى 
تقاطع هاى سعادت آباد-فرایبورگ، شیخ صدوق -سعادت 
آباد و همچنین تقاطع فیض-رحیم ارباب به سمت میدان 
بسیج ممنوع و محدودیت اعمال خواهد شد. رئیس پلیس 
راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: ممنوعیت ترددهاى 
اعالمى براى کلیه وسایل نقلیه است و ورود موتورسیکلت ها 
نیز به محدوده طرح ترافیکى اعالمى خط قرمز پلیس است، 
بنابراین از کلیه شهروندان درخواست داریم از مسیرهاى 
جایگزین در خیابان هاى اطراف شــامل خیابان هاى میر، 

خیابان آبشار و خیابان شیخ صدوق استفاده کنند

دادستان عمومى و انقالب اســتان اصفهان از تشکیل 
شعب ویژه رسیدگى به جرائم خشن و سرقت به  عنف در 

استان اصفهان خبر داد.
سیدمحمد موسویان گفت: سرقت به عنف و سرقت هایى 
که با استفاده از سالح گرم و سرد انجام مى شوند، مشمول 
ماده 279 قانون مجازات اســالمى هســتند و محارب 
شناخته مى شــوند و برخورد قاطعانه با جرائم خشن در 

دستور کار قرار داده شد.
او افزود: در حوزه شهر اصفهان و کل استان شعب ویژه اى 
به جرائم خشن و سرقت به عنف اختصاص یافت و این 
شعب ویژه درصورت وقوع این جرائم به شکل قانونى و 

قاطعانه اى با بانیان آن برخورد خواهد کرد.
دادســتان عمومى و انقالب استان تصریح کرد: افرادى 
که دست به سرقت مى زنند و داراى سوءسابقه هستند، 
خصوصًا سرقت به عنف و با استفاده از سالح هاى گرم 
و ســرد، از ارفاق هاى قانونى و مرخصى محروم شدند 
و به هیچ عنوان مشــمول ارفاق هاى قانونى و مرخصى 

نخواهند شد.
او ادامه داد: خوشبختانه امسال با استناد به گزارش هاى 
رسیده از پلیس آگاهى فراجا، آمار وقوع سرقت ها کاهش 
یافتــه و امیدواریم که با اقدامات جدید شــاهد کاهش 

چشم گیر سرقت در استان باشیم.

اعمال محدودیت هاى
ترافیکى رژه امروز در اصفهان

برخورد قاطعانه
با جرائم خشن  در اصفهان

تحصیل 400 دانشجوى 
خارجى در اصفهان 

معاون آموزشى دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
این دانشگاه از سـال 97 پذیراى دانشجویان بین الملل 
بوده اسـت و تاکنون 400 دانشـجوى بین الملـل از 14 
کشور پذیرش شده است. غالمرضا معصومى با اشاره به 
اینکه از مهرماه سال جارى از کشور عراق هم دانشجو در 
رشته هاى پزشکى پذیرش خواهیم داشت، خاطر نشان 

کرد: بیشتر دانشجویان از کشورهاى مسلمان هستند.

تعویض کنتورهاى فرسوده 
293 فقره کنتور آب فرسوده توسط آب وفاضالب منطقه 
پنج اصفهان تعویض شد. به گزارش روابط عمومی آبفاى 
منطقه ایـن عملیات با هـدف کاهش آب بـدون درآمد 
صورت گرفته است. همچنین تعداد 55 هزار و507 فقره 
کنتور قرائت ونسـبت به واگذاري 98 فقره انشعاب آب 

وتعداد 75 فقره انشعاب فاضالب نیز اقدام شد.

به روزرسانى شبکه مخابراتى 
در راسـتاى توسـعه ارتباطـى، عملیـات بهینه سـازى 
زیرسـاختهاى مخابراتى به منظور برگردان تجهیزات  
در مرکز مسکن مهر نایین صورت خواهد پذیرفت. این 
عملیات باعث اختالل کلیه ترافیکهاى دیتا، سـوئیچ و 
موبایل 2G مسـکن مهر و موبایل 2G و3G ،  از ساعت 
13 الى 15 روز دوشنبه مورخ 04 /07 /1401 ، دچار قطعى 

و اختالل خواهد شد.

خبر

خورشید کیایى
شــهر براى مهرى دیگر آماده شــده و همه از پلیس گرفته تا مدیریت 
شهرى و آموزش و پرورش به صف شــده اند تا روزهاى ابتدایى مهر با 

آرامش بگذرد. 
همیشه شروع ســال تحصیلى همراه با افزایش ناگهانى ترافیک است 
و امسال نیز این اتفاق تکرار خواهد شــد. همان زمانى که بچه ها شاد و 
خندان یا در حال گریه و شیون به مدرسه فرستاده مى شوند و روپوش هاى 
نو و کوله پشتى هاى رنگارنگ، پیاده رو ها را پر مى کنند، انبوه خودرو هاى 
سوارى که گرفتار راهبندان مقابل مدرسه ها هســتند و مى خواهند به 
زحمت از آن  رها شوند هم به چشــم مى خورند. به نسبت اینکه در چه 
محله اى باشید و عرض خیابان مقابل هر مدرسه  چقدر باشد، چند روز یا 
چند هفته طول مى کشد تا جریان ترافیک با شکل جدید تطبیق پیدا کند 

و دوباره خیابان ها در ساعات اول صبح قابل رفت وآمد باشد. 
اگرچه هنوز هم برخى اولیا ترجیــح مى دهند که کودکان خود را هر روز 
با خودروى شخصى به مدرسه برسانند، اما بخش بزرگى از یک میلیون 
دانش آموز اصفهانى که قرار است سر کالس هاى درس حاضر شوند از 
وسایل حمل و نقل عمومى و سرویس هاى مدارس استفاده مى کنند یا 
با پاى پیاده از خانه به مدرسه مى روند. بر همین اساس مدیریت شهرى 
از روزهاى قبل از فرا رسیدن فصل زرد، شبکه حمل ونقل عمومى را در 
هماهنگى با سایر نهادهاى مرتبط به ویژه پلیس راهور و اداره کل آموزش 

و پرورش این روزها اصفهان آماده استقبال از ماه مهر کرد.

حضور اتوبوس هاى تازه نفس 
تقویت ناوگان حمل ونقــل همگانى در اولویــت برنامه هاى مدیریت 
شهرى قرار دارد. به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان، 

در روزهاى ابتدایى مهر 56 اتوبوس بزرگ جدید، 53 میدل باس و 240 
اتوبوس تعمیر و بازسازى شده به چرخه ناوگان حمل و نقل شهرى وارد 

مى شوند تا سرویس دهى دانش آموزان به راحتى انجام شود.

پلیس همراه دانش آموزان
پلیس راهور نیز با اجراى طرح ترافیکى بازگشایى مدارس و دانشگاه ها 
در سال تحصیلى جدید به استقبال مهر خواهد رفت. به گفته سرهنگ 
محمد رضا محمدى، رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان در این طرح 
دانش آموزان با عالئم راهنمایى و رانندگــى و اصول اولیه ایمنى عبور 
و مرور با همکارى و مشــارکت مدیران مدارس و اولیا آشــنا مى شوند، 
ضمن اینکه از تردد ســرویس هاى مدارس بدون مجوز براساس قانون 

جلوگیرى مى شود.
وى همچنین به راه اندازى پلیس مدرســه با کمــک مدیران مدارس 
درســال تحصیلى جدید اشــاره و اضافه کرد: گذرگاه هاى عابر پیاده و 
معابر در محدوده مدارس با همکارى شــهردارى اصفهان ساماندهى و 

ایمن مى شود.

تغییر چهره شهر
 رعایت موارد ایمنى شــهرى و رفع موانع و نواقص خطرآفرین عابران 
و خودروها، رعایت مــوارد ایمنى در کارگاه هــاى عمرانى و اقتصادى 
و حذف موانع موجود و حذف تمــام زواید در معابر پیاده، ســاماندهى 
کارگاه هاى عمرانى شهرى با توجه به حجم ترافیک در ایام بازگشایى 
مدارس، ساماندهى و حذف موانع به ویژه موانع خطرناك در مسیر تردد 
دانش آموزان، لکه گیرى آســفالت معابر اصلى و فرعى سطح مناطق با 
اشکال هندسى، ترمیم تمام ترانشه هاى حفارى شرکت هاى خدماتى، 

هماهنگى در خصوص جمع آورى نخاله هاى ساختمانى از سطح معابر و 
پیاده روهاى شهر به ویژه معابر منتهى به مدارس طبق ضوابط، آمادگى 
الزم جهت جلوگیرى از هرگونه سدمعبر و تکدیگرى به ویژه در اطراف 
مدارس در تمام ایام ســال از دیگر مفاد دستورالعمل مهرماه بازگشایى 
مدارس است که مهدى بقایى، معاون محیط زیست و خدمات شهرى 
شــهردار اصفهان از آنها نام برده و اعالم کرده که این موارد در جهت 

میزبانى از مهر برنامه ریزى شده است.

تمام شهر مدرسه است 
در همین رابطه حسین حق شناس، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 

اصفهان نیز با اشاره به شعار ستاد مهر امسال مبنى بر « تمام شهر مدرسه 
است» از آمادگى تمام خیابان هاى شهر که پل ارتباطى بین خانه و مدرسه 
است، خبر داده و اعالم کرده که مدیریت شــهرى براى تردد سریع تر، 

ایمن تر و راحت تر دانش آموزان به محل کسب علم آماده شده است.
وى در خصوص اقدامات انجام شده در آســتانه بازگشایى مدارس، نیز 
گفته؛ ایجاد و رنگ آمیــزى 339 گذرگاه عابرپیاده در ســطح مدارس 
و تقاطع هاى ســطح شــهر اصفهان، رنگ آمیزى 27 هزار و 350 متر 
از جداول حاشــیه مدارس و تقاطع ها و خط کشــى طولى بالغ بر 418 
هزار متر از معابر شهرى اصفهان بخشــى از اقدامات انجام براى سال

 تحصیلى جدید است.

آماده باش شهر براى بازگشایى مدارس  

فرش قرمز جلوى پاى مهر 

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص تمام بناء سپاهان به شناســه ملى 10260378830 و به شــماره ثبت 16956 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم کیخسرو کیانى به شماره ملى 1288954751 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ارژنگ سلیمانى 
دشتکى به شماره ملى 4689120031 به سمت رئیس هیئت مدیره و داریوش ایل بیگى به شماره ملى 4689349398 به سمت مدیرعامل و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکى از دو امضاى رئیس 
یا نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است 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 (1383367)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص تمام بناء سپاهان به شناسه ملى 10260378830 و به شماره ثبت 16956 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم کیخسرو کیانى به شماره ملى 1288954751 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و ارژنگ 
سلیمانى دشتکى به شماره ملى 4689120031 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و داریوش ایل بیگى به شماره ملى 4689349398 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.حسابرسى معین مشاور مجرب به شناسه ملى 10320404190 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال 
مالى و على وطن خواه به شماره ملى 1260515184 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى 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 (1383366)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص بهین بنا سپاهان به شناســه ملى 10260462535 و شماره ثبت 25491 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد ارژنگ ســلیمانى دشــتکى به کدملى 4689120031و داریــوش ایل بیگى به کدملى 
4689349398و ابراهیم کیخسروکیانى به کدملى 1288954751بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. على وطن 
خواه به کدملى1260515184و نیره عبد یزدان به کدملى 1275806007بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1383369)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص تمام بناء سپاهان به شناسه ملى 10260378830 
و به شماره ثبت 16956 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ماده 37 اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح شد کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
اشــخاصى که هیات مدیره تعیین مى نمایند و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1383365)

آگهى تغییرات
 شــرکت ســهامى خاص تولیدى و بازرگانى نیک آذران جاوید اسپادانا بشناسه ملى 
14006024294 و به شماره ثبت 56628 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/06/05 بیژن نیکخواه بشماره ملى4650270928 بسمت رئیس هیات مدیره 
- صدیقه طاهرى بروجنى بشماره ملى4650303117 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
- امیر جواد نیکخواه بشماره ملى1292797797 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1383387)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص نیلگون پالســتیک توکل به شناسه ملى 10260691545 
و به شماره ثبت 50619 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/06/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: و سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال 
شده و صدور ســهام جدید از مبلغ 000 000000 31 ریال به 46000000000 
ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 
46000000000 ریال نقدى اســت که به4600000 سهم با نام عادى 10000 
ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1383346)
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01

برنامه مســابقات لیگ برتر فوتبال در هفته هاى هفتم و 
هشتم اعالم و به این ترتیب زمان بازى تیم هاى اصفهانى 
مشخص شد. برهمین اساس در هفته هفتم تیم ذوب آهن 
در روز شنبه 9 مهر ماه و از ساعت 19 در ورزشگاه فوالدشهر 
میزبان پیکان تهران خواهد بود و سپاهان نیز یک شنبه 10 
مهر ماه از ساعت 17 و در ورزشــگاه پاس قوامین مهمان 
هوادار اســت. در هفته هشتم نیز ســپاهان از ساعت 20 
روز جمعه 15 مهر ماه و در ورزشــگاه نقش جهان میزبان 
پرسپولیس خواهد بود و ذوب آهن نیز روز پنج شنبه 14 مهر 

ماه با نساجى مازندران دیدار مى کند.

 2 هفته تا 
الکالسیکوى ایران

03

علیرضا رضایى که فصل پیش در جام حذفى براى استقالل 
به  میدان مى رفت این فصــل حتى یک دقیقه هم فرصت 
حضور در ترکیب استقالل را نیافته و با توجه به اینکه ساپینتو 
عالقه اى ندارد جز موارد ضرورى به گلر دوم تیمش میدان 
دهد، بعید اســت در ادامه لیگ نیز در ترکیب آبى ها قرار 
بگیرد. اگر نیمکت نشینى رضایى تا نیم فصل ادامه پیدا کند 
این گلر بى میل نخواهد بود که استقالل را به طور قرضى 
در نیم فصل ترك کند تا در تیمى دیگر به بازى بپردازد. در 
همین راستا یکى از تیم هاى لیگ برترى تمایل خود براى 
جذب رضایى را به این دروازه بان اعالم کرده و باید دید که 
آیا باشگاه استقالل حاضر مى شود این گلر را به طور قرضى 

به تیم خواهانش بدهد یا خیر؟!

جدایى گلر استقالل
 از آبى ها؟

04

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که ابتداى هفته از سفر کربال 
بازگشته بود، مبتال به کرونا شده است. رضا درویش بعد از 
بازگشت از سفر کربال، تست کرونایش مثبت شده است و 
به این دلیل در روزهاى اخیر در منزل مشغول سپرى کردن 
دوران بیمارى است. مدیرعامل پرســپولیس اواخر هفته 

گذشته به کربال سفر کرد و سه روز بعد به تهران بازگشت.

مدیرعامل پرسپولیس
 کرونا گرفت

05

محمد نادرى مدافع سابق آبى پوشان که در حال حاضر در 
تیم آلتاى ترکیه توپ مى زند قرار است در پایان دور رفت 
لیگ بیســت و دوم به اســتقالل برگردد تا نیم فصل دوم 
را با پیراهن آبى تیم پایتخت به میــدان برود. این بازیکن 

که سابقه حضور در پرســپولیس را هم دارد 
مذاکرات ابتدایى را با مسئوالن استقالل 
انجام داده و به توافق هم رسیده تا در 
صورت جابجایى بازیکنان در نیم فصل 

دوم و خالى شــدن فهرست، 
به جمع آبى پوشان اضافه 

شود. نادرى در ابتداى 
فصل هم قصد داشت 
به استقالل بیاید اما 
بخاطر برخى دالیل 

این انتقال صورت نگرفت و 
با مذاکــرات صورت گرفته 
این انتقــال در فصل نقل 
و انتقاالت زمســتانى رخ 

خواهد داد.

بازگشت لژیونر آبى ها 
به استقالل

02

باشگاه پرســپولیس خیالش از پرونده ســینا اسدبیگى به 
نوعى راحت است و به پرونده شــکایت ذوب آهن از سینا 
اسدبیگى بازیکن کنونى سرخ هاى پایتخت ورود نکرده و 
مى گوید این یک دعوا میان باشگاه دیگر و بازیکنى است 
که مدعى هســتند با او قرارداد دارند و تا زمانى که مرجع 
رســیدگى به این پرونده از پرسپولیس 
مدارکى را نخواهد در این دعوا دخالت 
نخواهد کرد. در خبرها آمده بود که در 
صورت محکومیت اسدبیگى در 
این پرونــده نتایج بازى هایى 
که براى پرسپولیس بازى 
کرده به نفــع حریفان 3 
بر صفر اعالم مى شود 
که این موضوع کامًال 
رد شده اســت اما اگر 
چنین اتفاقى بیافتد این 
بازیکن 4 تــا 6 ماه محروم 
شده و پنجره نقل وانتقاالتى 
باشگاه پرســپولیس بسته 

خواهد شد.

پرسپولیس در کوره ذوب
 سرخ مى شود؟

سرانجام فردا نخســتین بازى تدارکاتى ایران پیش از 
جام جهانى قطر برگزار مى شــود. شاگردان مستر سى 
کیو قرار است در اولین روز پاییز در رقابت با «السلسته» 
خود را محک بزنند. تیم پرستاره اروگوئه با قرار گرفتن 
در رده ســیزدهم رنگینگ فیفا حریفى قدر براى ملى 
پوشان کشورمان به شمار مى رود. از آنجا که سبک بازى 
شاگردان «دیه گو آلونسو»، تا حدودى شبیه به تیم ملى 
آمریکاست بازى با این تیم مى تواند به روند آماده سازى 
فوتبالیست هاى کشورمان براى حضور پرقدرت تر برابر 

ملى پوشان آمریکا در قطر کمک کند.
با وجود این به همان اندازه که بازى دوســتانه ایران با 
«السلسته» مى تواند آمادگى ملى پوشان کشورمان را 
براى مسابقات جام جهانى افزایش دهد، ممکن است به 
شاکله اصلى تیم کى روش آسیب جبران ناپذیرى وارد 
کند، چرا که هیچ بعید نیست فوتبال خشنى که اروگوئه 
اى ها در زمین مســابقه از خود به نمایش مى گذارند 
کلیدى ترین بازیکنان ایرانى را دچار مصدومیتى کند 
که مانع از حضور آنها در حساس ترین تورنمنت جهانى 

فوتبال شود.
هرچند فوتبال ایران به غیر از بازیکنان دعوت شــده 
توســط کى روش ســتاره هاى دیگرى هم دارد که از 
لیســت این پیرمرد پرتغالى جامانده اند اما مهره هایى 
که هم اکنون در اتریش حضور دارند جمعى از بهترین 
هاى فوتبال کشورمان هستند و پرواضح است که آسیب 
دیدگى هر یک از آنها مى تواند در قطر گریبانگیر تیم 

ملى ایران شود. 
جالب آنجاست که سبک بازى دومین حریف تدارکاتى 
ایران در اردوى اتریش هم بى شباهت به فوتبال خشن 

اروگوئه اى ها نیست.  سنگال که یکى از حریفان میزبان 
جام جهانى اســت براى حضور در سرزمین دانوب آبى 
هزینه سنگین 500 هزار یورویى را متقبل شده و با تمام 
قوا در برابر بازیکنان کشورمان صف آرایى خواهد کرد. 
ملى پوشان این تیم آفریقایى اگرچه سه تن از بهترین 
یاران خود را در این بــازى تدارکاتى در اختیار ندارند اما 
مى خواهند ثابت کنند که صعود دراماتیک آنها به جام 
جهانى 2022 تصادفى نبوده است. از طرفى مستر سى 

کیو هم مى خواهد با برترى در این مســابقه دوستانه 
انتقام شکست تیم مصر با هدایت خودش برابر سنگالى 
ها در رقابت هاى انتخابى قاره ســیاه براى حضور در 
مسابقات جام جهانى قطر را بگیرد. به همین دلیل مى 
توان پیش بینى کرد که مصاف ایران و سنگال به یک 
نبرد پربرخورد تبدیل شود و در چنین بازى هایى احتمال 

مصدومیت بازیکنان بسیار باال خواهد بود.
همه اینها در کنار موقعیت آب و هوایى سرزمین موسیقى 

جهان که این روزها با بارش برف و باران همراه شده و 
هیچ اثرى از لطافت در آن نیست زنگ خطر را براى تیم 
ملى کشورمان در آستانه رقابت هاى جام جهانى قطر به 
صدا در مى آورد. فوتبال خشن حریفان تدارکاتى ایران 
و آب و هواى نامســاعد ســرزمین کوهستانى اتریش 
که کمترین شــباهتى به آب و هواى قطر ندارد سوژه 
روز اهالى فوتبال ایران شــده و به نگرانى هاى آنها از 

سرنوشت این اردو بیش از پیش دامن زده است. 

از فوتبال خشن حریفان تدارکاتى ایران تا آب و هواى اتریش

زنگ خطر در اردوگاه شاگردان کى روش 

یکى از غایبان پرسپولیس در دیدار دوستانه و تدارکاتى 
مقابل فوالد خوزستان مهدى عبدى بود.

بهترین گلزن پرسپولیس در فصل گذشته که در فصل 
جارى نیمکت نشین شــده و فرصت چندانى براى 
خودنمایى پیدا نکرده است، در بازى دوستانه با فوالد 

خوزستان نیز غایب بود. 
در همین راستا شنیدیم مهدى عبدى با مصدومیت 
جزئى مواجه شده و نتوانســته تیمش را در این دیدار 
تدارکاتى همراهى کند. در غیــاب او حامد پاکدل و 
یورگن لوکادیا زوج خط حمله پرسپولیس را تشکیل 

دادند. 
البته گفته مى شود آسیب دیدگى عبدى چندان جدى 
نیســت و او مى تواند به تمرینات برگشته و در دیدار 
دوستانه بعدى پرسپولیس مقابل گل گهر سیرجان 

تیمش را همراهى کند.
پس از نیمکت نشینى مهدى عبدى در پرسپولیس 
شایعه شد که احتماًال او در نیم فصل از این تیم جدا 
مى شود اما خودش مصاحبه کرده و رسماً اعالم کرد 
قصد جدایى ندارد. عبدى تصمیم گرفته است بماند و 
دوباره به همان پدیده دو سه سال اخیر پرسپولیس در 

لیگ برتر تبدیل شود.

ستاره سرخ ها جدا مى شود؟

 مصدومیت شــیخ دیاباته نگرانى هاى سرمربى 
پرسپولیس را درباره این بازیکن تایید کرد!

شــیخ دیاباته مهاجم تازه وارد پرســپولیس تنها 
10 روز پس از حضــور در تمرینات گروهى دچار 
مصدومیت طوالنى مدت شد تا نتواند تیمش را در 

دو ماه آینده همراه کند.
مهاجم اهل مالى پرسپولیس که سابقه حضورش 
در اســتقالل تهران باعث ایجاد حساسیت هایى 
درباره انتقال او به عنوان بازیکن آزاد شد با اصرار 
مدیران باشگاه به یحیى گل محمدى معرفى شد.

سرمربى سرخپوشــان پایتخت قبل از جذب این 
بازیکــن تحقیقاتى را درباره شــرایط فیزیکى 

او انجام داد که متوجــه آمار نه چندان 
مناســب او در طــول یــک فصل 
مسابقه شد. گل محمدى وقتى از 
مصدومیت هــاى طوالنى مدت 
و دنبالــه دار دیاباته مطلع شــد 
قصدى براى جذب او نداشــت 
اما اصرارهاى باشگاه و فضاى 
مجازى بــه دلیــل کمبود 

مهاجم باعث شد تا این مهاجم بلند قامت باالخره 
به پرسپولیس بپیوندد.

با این حال دیاباته بدون یــک دقیقه بازى براى 
پرسپولیس دچار آسیب دیدگى شــد تا غیبت او 
براى دو ماه آینده قطعى شود و همین موضوع مهر 
تأییدى بر دلهره گل محمدى شود. حاال سرمربى 
پرسپولیس با خیال راحت مى تواند به نبودن دیاباته 
فکر کند و فضاى مجازى نیز قرار 
نیست نیمکت نشینى او را بر سر 

کادر فنى بکوبد!
مهاجم بلنــد قامتى کــه قرار 
بود با گلزنــى هایش یاغى 
گرى کنــد، حاال 
دیگر جایى در 
تژى  ا ســتر ا
لیس  سپو پر
بــراى دو 
پیش  ماه 

رو ندارد.

شوکى که به نفع گل محمدى شد

مدیران باشــگاه صنعت نفت آبادان مذاکرات خوبى با 
وینفرد شفر سرمربى پیشــین استقالل داشته اند و اگر 
مشــکلى پیش نیاید در یکى دو روز آینده قرارداد این 

سرمربى امضا مى شود.
مدیران باشگاه صنعت نفت آبادان پس از توافق با رضا 
پرکاس براى پایان همکارى، بــا چند گزینه داخلى و 

خارجى جهت هدایت این تیم مذاکره کردند.
پس از اینکــه نام هایى مثل علیرضــا منصوریان، 
رضا عنایتى، عبدا... ویسى و ... براى سرمربیگرى 
طالیى پوشــان آبادان مطرح و به نوعى حضور آنها 

در آبادان منتفى اعالم شــد، مدیران این باشــگاه 
مذاکرات خوبى با وینفرد شفر سرمربى آلمانى انجام 
داده و توافق اولیه هم با ســرمربى پیشین استقالل 

داشته اند.
گفته مى شود اگر مشکلى پیش نیاید و روند مذاکرات 
به همین صورت ادامه داشــته باشــد، ظرف یکى دو 
روز آینده قرارداد قطعى وینفرد شــفر 72 ســاله امضا 

خواهد شد.
وینفرد شفر پیش از این سابقه حضور در تیم هاى الخور 
قطر، بنى یاس امارات، اســتقالل، العین امارات، تیم 
ملى کامرون و همین طور چند تیم بوندس لیگایى را در 
کارنامه خود دارد و اگر قرارداد نهایى او با صنعت نفت 
امضا شود، به عنوان یازدهمین سرمربى خارجى صنعت 

نفت مشغول به کار خواهد شد.

وینفرد شفر در آستانه 
بازگشت به ایران!

یک گزینه جــذاب براى هدایــت تیم امید از 
سوى یکى از اعضاى هیات رییسه مطرح شده 
است و او کسى نیست جز مربى فصل گذشته 

تیم سپاهان.
تیم امید بــا مربیگرى مهدى مهــدوى کیا 
در بازى هاى قهرمانى زیر 23 ســال آســیا 
درتاشکند ضعیف ظاهر شد و با شکست در برابر 
ترکمنستان در مرحله گروهى از صعود به دور 
نهایى بازى ها باز ماند و به همین خاطر اعضاى 
هیات رییسه تمایلى براى تمدید قرارداد مهدى 

مهدوى کیا ندارند.
قرارداد مهدى مهدوى کیا تا پایان شهریور ماه 
جارى اســت و این مربى هم اکنون در آلمان 
بسر مى برد و حاضر نشد بازیکنان تیم امید را 
در این ماه براى بازى دوستانه با تیم ملى دور 

هم جمع کند.
فدراسیون فوتبال بعد از قطع همکارى با دراگان 
اسکوچیچ به این مربى پیشنهاد هدایت تیم امید 
را داد که این پیشنهاد ناراحتى سرمربى سابق 
تیم ملى را همراه داشت. حاال خبر رسیده یکى 
از اعضاى هیات رییسه مربیگرى محرم نوید 
کیا را در تیم امید مطرح کرده است و این مربى 
جز گزینه هایى است که در جلسه هیات رییسه 

مورد بررسى قرار مى گیرد.
تیم امید شــهریور ماه آینده درگیر بازى هاى 
مقدماتى المپیک پاریس خواهد شد و طبیعتا 
سرمربى این تیم باید به زودى مشخص شود 
تا در روزهاى فیفا براى آماده سازى تیم امید 
برنامه ریزى کند. محرم نویــد کیا دو فصل 
گذشته سرمربى تیم سپاهان بود اما نتوانست به 
همراه این تیم جام کسب کند و در ابتداى فصل 

جاى خود را به ژوزه مورایس داد.

هدایت تیم امید در 
دستان محرم نویدکیا؟

و مدعى هســتند با او قرارداد دارند که
رســیدگى به این پر
مدارکى را نخواهد

نخواهد کرد. در خبر
صورت محک
این پرونــد
که براى
ب کرده
ص بر
که
رد
چنین
4بازیکن 4
پن شده و
پ باشگاه
خواه

ن ز ن رو ن پ م
 در پرســپولیس را هم دارد 

را با مسئوالن استقالل 
وافق هم رسیده تا در 
لفصل بازیکنان در نیم 

ن فهرست، 
ن اضافه 

تداى
شت 
اما 
یل 

نگرفت و ت
ورت گرفته 
فصل نقل 
ـتانى رخ 

پولیس که سابقه حضورش
اعث ایجاد حساسیت هایى 
ن بازیکن آزاد شد با اصرار 
ى گل محمدى معرفى شد.

ن پایتخت قبل از جذب این 
 درباره شــرایط فیزیکى

ـه آمار نه چندان 
ل یــک فصل 
دى وقتى از 
النى مدت 
طلع شــد 
نداشــت 
و فضاى 
 کمبود 

پرسپولیس با خیال راحت مى تواند به نبودن
فکر کند و فضاى مجازى
نیست نیمکت نشینى او

کادر فنى بکوبد!
مهاجم بلنــد قامتى کـ
بود با گلزنــى هایش
گرى کنــ
دیگر ج
ســت ا
س پر
بــ
ما
رو

ا جدا مى شود؟

مرضیه غفاریان
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ساسان اکبرزاده
56 دستگاه اتوبوس بزرگ جدید، 53 دستگاه اتوبوس کوچک جدید، 240 دستگاه اتوبوس 
تعمیر و بازسازى شده با اعتبار 490 میلیارد تومان در آغاز به کار ستاد مهر به احترام مردم 
اصفهان با فرمان شهردار اصفهان و توکل به خدا و قدردانى از خدمات رانندگان و مردم به 

ویژه در منطقه 14، فعالیت خود را آغاز کردند. 
در آیین بهره بردارى از ناوگان جدید اتوبوسرانى شهر اصفهان که شهردار، رئیس و اعضاى 
شوراى شهر، رئیس پلیس راهور استان، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و... در 
مدرسه شهید ســیدمحمدعلى بدیهى و به صدا درآوردن زنگ مهر در این مدرسه توسط 
شهردار اصفهان و با قرائت آیاتى از کالم ا... مجید و نواختن سرود پرافتخار جمهورى اسالمى 
ایران همراه بود رئیس ستاد مهر اصفهان در سخنانى گفت: باتوجه به اهمیت مدارس در 
دوران پساکرونا، امسال شهردارى اصفهان با هدف عبور و مرور و تردد روان و با شعار «تمام 
شهر مدرسه است» فعالیت هاى ویژه اى را صورت داده و در رأس آنها، تقویت ناوگان حمل 

و نقل عمومى مدنظر بود. 
حسین حق شناس با بیان اینکه پس از دو سال، قراردادهایى براى خرید انجام شده بود افزود: 
امروز 56 دستگاه اتوبوس جدید بزرگ، 53 دستگاه اتوبوس جدید کوچک خریدارى و 240 
دستگاه اتوبوس تعمیر وبازسازى شده است و اینها براى استفاده در مهرماه سال جارى براى 

کمک به دانش آموزان به طور فوق العاده برنامه ریزى شده است. 
وى با بیان اینکه براى نخستین بار نیز نرخ ســرویس مدارس زودتر از بازگشایى مدارس 
تصویب و مشخص شد، اظهار کرد: تاکنون 40 هزار دانش آموز و چهار هزار سرویس مدرسه 
ثبت نام کرده اند که این مهم در راستاى ایمن سازى معابر در مناطق ستاد مهر و با کمک و 
همکارى شهردارى، پلیس راهور استان، اداره کل آموزش و پرورش و... اقدامات دیگرى 
صورت پذیرفت که نتیجه این هماهنگى و جلسات، تفکیک ساعات مدارس براى کاهش 
ترافیک و... بود. رئیس ستاد مهر اصفهان از شهروندان خواست تا با مشارکت و استفاده از 
زیرساخت ها، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را از طریق شماره تماس 137 ارائه دهند. 

حق شناس از همه دســت اندرکاران در اجراى طرح هاى مختلف و همکارى با ستاد مهر 
قدردانى کرد. 

■■■  
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این آیین گفت: پس از دو سال و اندى که 
مدارس دانش آموز نداشت و به انسان حالت افسردگى دست مى داد امسال و از فروردین ماه 

با تصمیم دولت سیزدهم و حضور دانش آموزان در مدارس، مهر پرمهرى را تجربه کرده 
و خواهیم کرد. 

محمدرضا ابراهیمى افزود: امسال به لطف خدا در استان اصفهان یک میلیون دانش آموز را 
پذیرا هستیم که 80 هزار معلم تالشگر در مدارس دولتى و غیردولتى میزبان آنها خواهند بود 
و در نتیجه شهر تحت تأثیر مثبت و بانشاط مدارس قرار مى گیرد. البته شهر پرترافیک خواهد 

بود اما ترافیک اول مهر اگرچه نباید باشد ولى باز هم نشاط آور است. 
وى ادامه داد: ما هشت هزار ســرویس مدارس در گذشته داشــتیم که 20درصد با این 
سرویس ها جابه جا مى شدند و زنگ هشدار کمبود سرویس مدارس در فروردین ماه براى ما 
به صدا درآمد و در این راستا کارگروه هایى تحت نظر انجمن اولیاء و مربیان و دیگر مسئوالن، 
با اهتمام شهردار، تاکسیرانى و... تشکیل و در پى جلسات فراوان، تعداد سرویس مدارس 

مشخص شد. 
ابراهیمى گفت: همچنین براى رفع معضل کمبود سرویس مدارس و کاهش ترافیک شهر 
خانواده ها و دانش آموزان به ویژه در دوره اول متوســطه به استفاده از ناوگان حمل ونقل 
عمومى و اتوبوس هاى  شهرى و میدل باس ها براى مسیرهاى پرتردد ترغیب شدند که امید 
است در این زمینه ها فرهنگسازى شود تا شهرى آرام تر، با آلودگى کمتر، ترافیک کمتر و 

نظم بیشترى را شاهد باشیم. 
وى با بیان اینکه ســال تحصیلى جدید براى آموزش و پرورش بســیار ویژه است گفت: 
امروز زیرساخت، فضا، نیروى انسانى در سال تحصیلى جدید مثل زمان کرونا نیست که 

تحت الشعاع قرار گرفته باشــد و همچون مجتمع رهاشده اى باشد که بخواهید بعد از سه 
سال مشکالتش را رفع کنید. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان مى گوید: آموزش و پرورش استان اصفهان دچار 
کمبود شدید نیروى انسانى بود که این امر با تالش همه، تأمین شد و ما نیز آمادگى داریم 
با همه نهادهاى مرتبط با آموزش و پرورش همکارى کرده تا شهروندان و فرزندان خوبى 

براى آینده بسازیم. 
■■■  

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز از توان مضاعف مجموعه شهرى براى انجام 
فعالیت هاى مستمر خبر داد و گفت: امسال نسبت به سال هاى گذشته کار بسیار ویژه اى 

انجام شد. 
ابوالفضل قربانى افزود: زمانى که شــهر به ما تحویل شد هزار دســتگاه اتوبوس در واحد 
اتوبوسرانى اصفهان با میانگین عمر پنج سال وجود داشت که این میزان در سال گذشته 
به 650 دستگاه اتوبوس با عمر میانگین 9 سال رسید و شهر از این جهت دچار مشکل بود 
که همه این اتوبوس ها، امسال نیاز به سرویس مناسب داشتند که با همت شهردار و رئیس 
شوراى اسالمى قول داده شد که اول مهرماه امسال هزار دستگاه اتوبوس در شهر فعال باشد 

که این امروز محقق گردید. 
وى با بیان اینکه در کالنشهر اصفهان باید ناوگان عمومى، مناسب باشد افزود: البته اقداماتى 
براى راه اندازى خط دوم مترو در حال انجام است ولى اقداماتى در ستاد مهر متناسب با اول 

مهرماه در شهر به ویژه مناطق محروم صورت گرفت. 
■■■  

رئیس پلیس راهور استان اصفهان هم ترافیک را همه ساله در اول مهر دغدغه شدید خواند 
و گفت: این اقدام شهردارى، نشأت گرفته از این دغدغه است و این اتفاق بزرگ که امروز 
تعدادى اتوبوس به سطح شهر تزریق شده مى تواند به عبور و مرور و ایمنى دانش آموزان 
کمک کند و هزینه دانش آموزان را نیز کاهش دهد و من به عنوان یک شهروند و پلیس 

بابت این اقدام تشکر مى کنم.
سرهنگ محمدرضا محمدى با اشاره به ازدحام در اتوبوس ها و درخواست از مسئوالن براى 
توجه به این موضوع گفت: صدالبته که ما نیاز به تقویت ایــن امر داریم و مى دانم که این 
دغدغه در شهردارى هم وجود داشت و امید است دولت و شهردارى براى تقویت ناوگان 

بیش از پیش تالش کنند. 
سرهنگ محمدى البته این را هم گفت که اتوبوس هاى جدید براى تردد در سطح شهر باید 
پالك شوند و اظهار امیدوارى کرد این مهم تا مهرماه سال جارى صورت پذیرد و آمادگى 

خود را براى تسریع در پالك کردن اتوبوس ها اعالم کرد. 
وى خطاب به دانش آموزان هم گفت: به دانش آموزان تأکید دارم به منظور کاهش ترافیک 

و کاهش هزینه هاى خود از ناوگان حمل و نقل عمومى استفاده کنند. 
سرهنگ محمدى با بیان اینکه مدیران مدارس هم باید به پلیس مدرسه توجه ویژه داشته 
باشند گفت: پلیس مدارس مى تواند در بخش هاى آموزشى و فرهنگى کمک  کننده باشند. 

البته ما به این افراد کارت  همیار پلیس و کاله ایمنى مى دهیم.
■■■  

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان هم گفت: باتوجه به نیاز شهر و 
موافقت شهردار و رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان، مجوز خرید یکصد دستگاه اتوبوس 
بزرگ صادر شد که هم اکنون 53 دستگاه آن بهره بردارى شده و بقیه تا پایان سال جارى 

وارد خواهد شد. 
عباس روحانى افزود: همه این اتوبوس ها، استاندارد بوده و داراى سیستم رمپ براى معلولین، 
اطفاى حریق، گرمایش و سرمایش مطلوب و... است.  وى به اتوبوس هاى 13مترى کارخانه 

عقاب افشان اشاره کرد و گفت: سیستم هاى این اتوبوس ها نیز یورو5 است. 
همچنین اتوبوس هایى هم بوده اند که مدت ها به علت نداشتن قطعه اى از رده خارج شده 

بودند که امروز تعمیر و بازسازى شده و در چرخه فعالیت قرار گرفته اند.

همزمان با فعالیت 240 دستگاه اتوبوس تعمیر و بازسازى شده؛

109 دستگاه اتوبوس جدید وارد خطوط اتوبوسرانى اصفهان شد 

شرکت برق منطقه اى استان اصفهان احداث خط 230 کیلو ولت چهلستون-مبارکه-
صنایع نظامى را طبق کروکى ارائه شده در دست اجرا دارد ،لذا براى اطالع کلیه صاحبان 
حقوق واقع در مسیر اقدام به درج آگهى و توجه آنان را به مواد 18و 19 قانون سازمان 
برق جهت دریافت خسارات وارده معطوف مى دارد. مالکین و صاحبان حقوق مرتبط با 

موضوع مى توانند در صورت هرگونه ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت برق منطقه اى 
واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 36278770(دفتر حقوقى)

تماس حاصل نمایند.

آگهی احداث خط ۲۳۰ کیلو ولت چهلستون-مبارکه-صنایع نظامی

 م.الف: ۱۳۸۴۳۶۵
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