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ادامه در صفحه 2...ح مى شــود که در مراسم چند روزى است در پیام ها و ساس بسیارى از روایت ها  و فاقد برنامه ریزى مناسب ت و محتواى آن به شدت فرستاده اند که برنامه ریزى اد باید خجالت بکشند که شــیم، بلکه استاندارى و ســانه هاى استان نباید از  راى حضور نداشته اند. در ؛ قطعًا!
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چراغ ها تاریکند

فشار خون اصفهان
 باال است
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شبی که طالیی نیست

سفر ۳۵ هزار گردشگر 
خارجی به اصفهان

مرغی با یک پا!

       

عسل مرغوب چه 
ویژگی هایی دارد؟

زنگ خطر بحران تأمین آب شرب اصفهان 
۳

چرا بازار میوه در 
اصفهان گرم نیست 
در حالى در هفته سوم پاییز به سر مى بریم همچنان 
بازار نوبرانه هــا در اصفهان آنطور که باید و شــاید 
گرم نشده اســت و هنوز میوه هاى تابستانى بر تخت 
قیمت ها نشســته اند و تقریبًا 70 درصــد از بازار در 

اختیار آنهاست. 
از گالبى شاه میوه تابستان با کیلویى 100 هزار تومان 
در بازار اصفهان که بگذریم، بقیه میوه ها هم از جمله 
سیب و انگور هنوز از حوالى 30 و 40هزار تومان پایین 
نیامده اند. در این میان البته از موز و بعضى میوه هاى 
خاص دیگر نمى توان ســخن گفت تا جایى که هنوز 
قیمت یک دانه انبه تا حدود 80 هزار تومان هم در بازار 
به فروش مى رسد و موز که تا چندى پیش بین 29 تا 
30 هزار تومان بود حاال به مــرز 50 هزار تومان هم 

نزدیک شده است...

روى سیاه شهر زیر چشم عصاى سفید 
۳

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان: چشم امید به بارش هاى آذر داریم

قلعه نویی هم به قطر می رود
آنطور که «ایران ورزشى» نوشــته احتماًال سرمربى گل گهر 
سیرجان هم براى تماشاى رقابت هاى جام جهانى به قطر سفر 
خواهد کرد. گویا باتوجه بــه تعطیلى طوالنى مدت رقابت هاى 

لیگ برتر و فاصله نزدیک تهران و دوحه، امیر قلعه نوعى قصد 
دارد بازى هاى ایران در قطر...
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در صفحه ۶ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید

دور نمای «حصه»

مدیر منطقه مدیر منطقه ۱۴۱۴ شهرداری اصفهان  شهرداری اصفهان 

تشریح کرد؛تشریح کرد؛

۵

ساپینتو، یار دوازدهم 

براى مصرف کننده  عادى یک راه بیشــتر براى 
شناسایى عســل وجود ندارد؛ آن هم استفاده از 

حواس است. رنگ و غلظت عسل نمى تواند 
عاملى تعیین کننده براى شناســایى 

کیفیت این محصول باشد...

آتش تاراج به دل جنگل های ایران افتاده است

۲

نگاه کارشناسی عمیق، الزمه نگاه کارشناسی عمیق، الزمه 
توسعه زیربنایی استان استتوسعه زیربنایی استان است

۳

مصرف ِسرُم در کشور غیرطبیعی است  دیوان محاسبات اظهارات رئیس شورای شهر را رد کردجهان نما منتظر عواقب خرید آیفون ۱۴ باشیداستان داروهاى بد نسازى چه تاثیرى روى قلب دارند؟تکنولوژی سالمت

در اجراى مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 99/6/13 مبنى بر افزایش سرمایه شرکت مهندسى 
توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص) تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد ریال طى مدت حداکثر 5 سال 
و انجام و ثبت مرحله اى آن در یک یا چند نوبت و نیــز تفویض کلیه اختیارات و اخذ تصمیم درمورد 
شرایط فروش سهام جدید، نحوه تادیه قیمت آن و پاره سهم هاى ایجاد شده به هیأت مدیره به استناد 
تبصره 1 ماده 161 قانون تجارت، بدینوسیله بر اساس ماده 169 قانون تجارت به اطالع کلیه سهامداران 
محترم شرکت مى رساند هیأت مدیره میزان افزایش سرمایه در دومین مرحله را مبلغ چهل میلیارد 
ریال، تأدیه آن را از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدى، مدت استفاده از حق تقدم 
سهامداران محترم را شصت روز از تاریخ درج آگهى و قیمت هر سهم را به مبلغ اسمى و از قرار هر سهم 

ده هزار ریال تعیین نمود.
لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت مى گردد از تاریخ نشــر این آگهى حداکثر به مدت شصت 
روز به منظور استفاده از حق تقدم در خرید ســهام جدید ناشى از افزایش سرمایه با مراجعه به دفتر 
شرکت به نشانى اصفهان – خیابان هشت بهشت غربى- حدفاصل کوچه 18 و 20 – پالك 221 و تکمیل 
فرم درخواست مربوطه اقدام نمایند و یا فرم درخواســت را تکمیل و از طریق پست، نمابر و یا پست 

الکترونیکى به شرکت ارسال نمایند.

آگهی افزایش سرمایه
شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد(سهامی خاص)

به شماره ثبت ۹۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۷۳۰

   هیأت مدیره   هیأت مدیره

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد یک باب مغازه متعلق به دانشگاه واقع در امیرآباد، خیابان مفتح، جنب 
مجتمع آموزشی، فرهنگی سما با قابلیت بهره برداري براي ارائه خدمات خودروئی (مکانیکی، تعویض روغنی و سایر خدمات 
مشابه) را از طریق برگزاري مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعــوت می شود در صورت 
تمایل به شرکت در این مزایده و دریافت اسناد، حداکثر ظرف مدت ده روز کاري پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت 
اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرسwww.iaun.iau.ir (قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
شرایط مزایده :

* هر متقاضی واجد شرایط اعم از اشــخاص حقیقی و حقوقی می توانند به اختیار خود در مزایده فوق شرکت و پیشنهاد 
قیمت ارائه دهد.

* مبلغ واریزي بابت خرید اسناد مزایده مذکور 2/000/000 ریال می باشد
* مبلغ ضمانت شرکت در مزایده 100,000,000 ریال می باشد.

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مختار است.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد، بلواردانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزي
Email:monaghese@iaun.ac.ir             031 – 42292020 : تلفن دبیرخانه کمیسیون

آگهی مزایده واگذاری یك باب غرفه تجاری 

متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

در مجاورت ساختمان آموزشی و فرهنگی سما در امیرآباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد 
قانون برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانروابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت 

(ستاد)
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى 
و تحویل 
پاکت ها

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکاتهاى 
مناقصه

مبلغ تضمین

401140912001094146000010

کابلکشى فشار متوسط 
زمینى (فیدرگیرى از 
پست KV20/63 صفه 
(پاکدل)) محدوده برق 

منطقه 5 (بسته12)

20/07/140125/07/140107/08/140108/08/140110/08/1401807.947.254

پیشنهاد دهندگان مى توانند اســناد مناقصه به شرح فوق را از طریق ســایت www.setadiran.ir  دریافت و 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/08/07 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى 
(پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان- خیابان ارتشـ  روبروى خانه معلم شماره یکـ  برق منطقه 5ـ  
طبقه دومـ  دفتر امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 http://tender.tavanir.org.ir  :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى
 http://iets.mporg.ir  :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى

 http://eepdc.ir  :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122252 واحد مناقصات و خریدـ  خانم زمانى و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34122240 دفتر مهندسى تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768 
تماس حاصل فرمایید. 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 
* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir  مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این 

بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.  
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

ه بیشــتر براى 
ن هم استفاده از 

ل نمى تواند 
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۲

دیوانمحاسباتاظ استان
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در حالى در هفت
بازار نوبرانه هـ
گرم نشده اســ
قیمت ها نشسـ
اختیار آنهاست.
از گالبى شاه می
بازار اصفهان در
سیب و انگور ه
نیامده اند. در ای

خاص دیگر نمى
قیمت یک دانه
به فروش مى ر
30 هزار تومان
نزدیک شده اس ۷

هرووساپینتو، یار دوازدهم  مو ساپینتو، یار دوازدهمز

وقتی کسی ایمنی نابینایان را نمی بیندوقتی کسی ایمنی نابینایان را نمی بیند

چراغ هاى راهنمایــى ابزار اصلى کنتــرل و مدیریت 
تقاطع هاى مهم هستند اما در برخى مواقع ...
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۳
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مصرف ِسُرم در کشور 
غیرطبیعى است

حمله مدیر پیام رسان ایرانى 
به طرح وزارت ارتباطات

خبرخوان
تورها لغو شد

حاجى ســعید، رئیــس هیئت    تسنیم |
مدیره تشــکل حرفه اى راهنمایان گردشگرى 
خاطرنشان کرد: به دنبال اغتشاشات و اتفاقات 
اخیر درصد باالیى از تورهاى خارجى به مقصد 
ایران لغو شده است که باید گفت تعداد آن بسیار 
باال و قابل توجه اســت. رئیــس هیئت مدیره 
تشــکل حرفه اى راهنمایان گردشگرى گفت: 
آلمان، اسپانیا، آمریکاى جنوبى، برزیل و استرالیا 
تمامى تورهاى خود را به مقصد ایران به صورت 

کامل لغو کرده اند.

واکنش «میهن»
به خبر جنجالى

معــاون روابط    همشهرى آنالین |
عمومى شرکت میهن نســبت به اخبار منتشر 
شده در فضاى مجازى مبنى بر استفاده نیروى 
انتظامى از خودروهاى این شرکت توضیحاتى 
داد. بصیرى در رابطه بــا ویدیویى که به عنوان 
سندى براى استفاده از کامیون هاى این شرکت 
در فضاى مجازى پخش شده گفت: اگر ویدیو را 
با دقت بیشــترى نگاه کنید بى ارتباط بودن آن 
با ادعاهاى مطرح شــده کامًال مشــهود است.
 عکس هاى دیگرى هم منتشــر شده که سایر 
شرکت ها را نشــان مى دهد. دلیل آن هم این 
است که ماشــین هاى لبنیاتى صبح زود براى 

توزیع حرکت مى کنند. 

3 استان با  کمترین بارش
احــد وظیفــه، رئیــس مرکــز    رکنا |
ملى خشکســالى و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناسى، در پاســخ به اینکه کدام استان ها 
کمترین بارش را داشتند، گفت: بدترین وضعیت 
بارندگى امسال براى اســتان ایالم بود که 61 
درصد بارش کمتر از نرمال داشت، در رتبه هاى 
بعدى استان هاى خوزستان و کرمانشاه بودند که 

48 درصد کمتر از نرمال بارندگى داشتند.

به دنبال گرین کارت
محمــد گلریــز،     روزنامه جام جم |
خواننده آثار انقالبى مى گوید: من مخالف کسانى 
هستم که دست به کارهاى ناشایست مى زنند که 
اغلب هم با اهداف پشت پرده همچون گرفتن 
گرین کارت و... اســت، حتى بسیارى از همین 
سلبریتى ها دو تابعیتى هستند. البته من نسبت به 
این رویه صداوسیما در مدیریت قبلى هم گله مند 
هستم که برنامه هایش در اختیار افرادى است که 
فرزندشان را خارج از ایران به دنیا مى آورند اما دم 

از عشق به ایران مى زنند! 

تهدید «ماسک»
از سوى چین 

  دیجیاتو| «ایالن ماسک» در مصاحبه اى 
گفت پس از ارسال ترمینال هاى استارلینک به 
اوکراین، مقامات چینى به شــکل مستقیم از او 
خواسته اند استارلینک در چین در دسترس قرار 
نگیرد و ماسک باید تضمین بدهد که تکنولوژى 

استارلینک را در چین نمى فروشد.

 داروى بیهوشى
کمیاب است

  ایلنا | علیرضا جاللى فراهانى، دبیر بورد 
تخصصى بیهوشــى با اشــاره به تداوم کمبود 
در داروهاى بیهوشــى اظهار کــرد: حداقل دو 
یا سه ســالى اســت که در داروهاى بیهوشى 
کمبود وجود دارد و در دو ســه ماه اخیر شــدت 
آن افزایش پیــدا کرده اســت. وى تأکید کرد: 
اگرچه نمى توان عنوان نایاب را براى این داروها 
به کار برد؛ بــا این حال،  و اگر هم باشــند به ما 
گفته مى شــود که در مصرف آنها صرفه جویى

 کنیم. 

تعداد دقیق معترضین
کمتر اتفاق مى افتاد    روزنامه همشهرى |
که محتواى تولیدى چند رســانه معاند در یک پروژه، 
تحلیل و راستى آزمایى شــود، اما در حوادث اخیر که 
نقش مســتقیم تحریک و تهییج به صورتى علنى به 
عهده شبه رسانه ها در بیرون کشور بود و برخى اصرار 
داشتند رسانه به اتاق جنگ تبدیل شود، نتوانستند بازى 
یکطرفه اى را پیش ببرند. شاخص براى این ناتوانى، 
قطع ارتباط بین عده اى خشــن و توده مردم در کف 
خیابان بود. از جمعیت حدود 90میلیونى ایران چند نفر 
در طول ســه هفته به میدان آمدند؟ تکرارى ها  را هم 

چندبار محاسبه کنیم به 30هزار نفر نمى رسد.

شعارنویسى پولى 
برخى از افرادى کــه به جرم    روزنامه ایران|
شعارنویسى توسط نیروهاى انتظامى و امنیتى دستگیر 
شده اند اعتراف کرده اند که در ازاى دریافت پول، روى 
دیوارهاى اماکن عمومى و خصوصى شعار مى نوشتند. 
مبلغ یک شب شعارنویســى با توجه به تعداد شعارها 
متفاوت بوده اســت اما این افراد عمومــًا مبلغى بین 
150 تا 300 هزار تومان براى هر شــب شعارنویسى 

دریافت مى کردند.

پرچم سوزاندن هم پولى است
  رویداد 24 | احمدحســین فالحــى، نماینده 
همدان مى گوید: هر روز منافقین، ســلطنت طلبان، 
رژیم صهیونیستى و مستکبرین جهانى، پول ها خرج 
مى کنند و براى یک پرچم آتش زدن در خیابان توسط 
آشــوبگران، 500 هزار تومان پول پرداخت مى کنند. 
همه کسانى که دســتگیر شــدند اعتراف کردند که 
ما براى اغتشاشــات، پول دریافت کردیم. این افراد 
شماره حســاب دادند و پس از اغتشاش، آتش زدن و 
کار هایى که انجام دادند و فیلم گرفتند و ارسال کردند، 

پول گرفتند.

اتصال کارتى ایران به روسیه 
وزیر اقتصــاد گفت:     همشهرى آنالین |
مذاکرات خوبــى بین طرف ایرانــى و بانک مرکزى 
روسیه صورت گرفته اســت و امیدوارم طى دو تا سه 
ماه آینده نتیجه آن اتصال بین شــبکه بانکى و شبکه 
کارت هاى بانکى شتاب و میر باشد. احسان خاندوزى 
گفت: اتصال شــبکه هاى بانکى ایران و روسیه سبب 
ســهولت کســب و کار فعاالن اقتصادى مى شود و 
گردشگران هم مى توانند از این شبکه بانکى استفاده 

کنند.

چرا روس  ها سکوت کردند؟
در پــى بــروز    روزنامه دنیاى اقتصاد |
برخى ناآرامى  ها در ایران، شــاهد واکنش کشورهاى 
مختلف بودیم اما در این بین صدایى از روسیه شنیده 
نشد... روسیه امروز با روسیه پیش از آغاز جنگ علیه 
اوکراین تغییرات بسیارى کرده است. به بیان دیگر این 
جنگ و بحران به قدرى براى کرملین اهمیت دارد که 
در اولویت سیاست خارجى این کشور قرار گرفته است 
و مسکو دیگر یاراى نقش  آفرینى در مسائل مختلف را 
ندارد و مهمترین دلیل سکوت و انفعال مسکو در قبال 

تحوالت داخلى اخیر در ایران نیز همین مسئله است.

 برکنارى معاون صداوسیما؟
شــنیده ها از برکنــارى علیرضــا    برترین ها| 
خدابخشــى، معاون سیاســى صداوســیما پس از 
بروز حوادث اخیر در آنتن رســانه ملى حکایت دارد. 
خدابخشــى در دوره مدیریت یک ســاله خود تغییرات 
مهم و البته مورد مناقشه اى در حوزه خبر ایجاد کرد. 
مهمترین تغییرات در دوره او ادغام همه ساختارهاى 
خبرى از جمله شبکه خبر در پخش خبر سیما و تجمیع 
تمام نیروها در طبقه یک ســاختمان شیشــه اى بود. 
بروز اختالل در خبر ساعت 21 و پخش تصاویر برهنه 
از زنان معتــرض در روزهاى گذشــته در کنار ضعف 
خبررسانى در ماجراى مهسا امینى سه عامل احتمالى 

برکنارى خدابخشى است.

رئیس ســازمان غذا و دارو درباره دالیل کمبود ســرم 
درباره وضعیت تأمین سرم در کشور و خبرهایى درباره 
کمبود آن گفت: باید توجه کرد که ما کمبود ســرم در 
کشــور نداریم، بلکه بیش مصرف سرم داریم. در سال 
جارى مصرف سرم در کشــور 60 تا 70 درصد افزایش 
یافته اســت. این اتفاق طبیعى نیست. باید پرسید مگر 
اتفاق خاصى رخ داده که این میــزان افزایش مصرف 
سرم را داشتیم؟ البته درســت است که گرماى هوا هم 

اضافه شد؛ با این حال، میزان مصرف بسیار باال بود.  
بهرام دارایى افزود: آمارنامه دارویى نشان داد که فروش 
سرم دو برابر شده اســت؛ چرا باید این اتفاق رخ دهد؟ 

ظاهراً مشــکالتى در زمینه تجویــز و درمان و بخش 
ســرپایى درمانگاه ها وجــود دارد. همچنین در اعمال 
جراحى الکتیو و غیرضرورى مانند زیبایى، اعمال جراحى 
چاقى، الغرى و... که با توجه به کاهش کرونا، افزایش 

یافته اند،  استفاده از سرم وجود دارد. 
دارایى بــا بیان اینکه ظرفیت تولید ســرم در کشــور 
باالست و شــرکت هاى تولیدکننده سرم بدون وقفه و 
بدون تعطیلى به صورت سه شیفت کار مى کنند،  گفت: 
براى ما قابل قبول نیست که در یک درمانگاه 70 نفر در 
نوبت تزریق سرم هستند. این میزان تجویز و مصرف 

قابل قبول نیست.

مدیر ارتباطات یکى از پیام رســان هاى داخلى انتقاد 
تندى از طرح وزارت ارتباطات براى ایجاد مرکز انتقال 
پیام بومى میان پیام رسان هاى داخلى داشته است. 
مدیر پیام رســان آى گپ این طرح را ســاده لوحانه 

خوانده است.
یکى از طرح هاى جنجالــى وزارت ارتباطات براى 
ساخت بسترى جدید در شبکه هاى اجتماعى، ایجاد 
دیتا سنترى واحد و مرکز انتقال پیام بومى میان همه 
پیام رســان هاى داخلى اســت تا اینگونه بتوانند در 

رقابت با رقباى خارجى شانسى بیشتر داشته باشند.
در هفته جارى و در نشســتى تبعات محدودیت هاى

 ایجاد شــده براى کســب و کارهــاى اینترنتى با 
انتقادهاى زیادى روبه رو شد و اعالم شد براى سوپر 
اپلیکیشن روبیکا تا به حال 2500 میلیارد تومان هزینه 

شده اما عایدى آن تقریبًا هیچ بوده است!
از ســوى دیگر محمد کردناییج، مدیر ارتباطات پیام 
رسان ایرانى آى گپ در واکنش مرکز تبادل پیام بین 
پیام رسان هاى داخلى که طرح ویژه وزارت ارتباطات 
براى حمایت از پیام رســان هاى ایرانى است، گفته 
است: «این موضوع هزینه بر ، ساده لوحانه و بیهوده 
است و اجراى این طرح رسمًا از طرف آى گپ منتفى 

است!»

الدن ایرانمنش
بخت جنــگل هاى ایران خیلى وقت اســت ســیاه 
شده اســت؛ آخرینش تابستان امســال که آتش به 
جان جنگل هــاى زاگرس زد تا کامیــون هایى که 
دسته دســته چوب قاچاق مى کنند و یا زمین هاى 
حاصلخیزى کــه میزبان ویالها مى شــوند و آفتى 
که تن بلوط ها را خورده اند تــا اکنون که همچنان 

جنگل ها در آتش بى برنامگى مى سوزند.
با این تفاســیر، تنهــا انتظارى که مى شــود از این 
وضعیت داشــت چند ســال دیگر اســت که چیزى 
جز برهوت از جنگل هــا نخواهد مانــد. فرقى هم
 نمى کند ســروهاى زاگرس باشــد یا شمشادهاى 
هیرکانى یا گیاهان جنگل هاى جنوب، سرنوشــت 

همه شان یک تعبیر دارد. 
گرچه مشکل جنگل ها به همین چند مورد ختم نمى 
شود و به گفته کارشناسان مشکالت دیگرى از جمله 
چراى بى رویــه دام، کشــاورزى و تبدیل بلوط هاى 
زاگرس بــه زغال هم باعث شــده که بســیارى از 
جنگل ها از دســتبرد دزدان چوب و قاچاقچیان در 

امان نمانند. 
به غیــر از قاچاقچیان، بومیانى هم هســتند که تنها 
درآمدشان از راه فروش زغال بلوط است یا دامدارانى 
که نیمى از  خوراك دام هایشــان تشکیل شده از بذر 
و شاخ و برگ بلوط یا کشــاورزانى که تیشه به ریشه 
بلوط  ها مى زنند تا زمین کشاورزى و محصول بیشتر 
داشته باشند، همه اینها باعث شده که تاراج جنگل ها 

ادامه داشته باشد. 
طى ســال هاى اخیر، ســه منبع تأمین چوب براى 
مصارف کشــور وجود داشــته؛ این منابع شــامل 
جنگل هاى طبیعى، واردات و زراعت چوب بوده است 
اما از اواخر سال 98 برداشت چوب از جنـــگل هاى 
طبیعى ممنوع شــد و در نتیجـــه براى صنایعى که 
به چوب نیازمند بودنــد، دو روش باقى ماند؛ زراعت 
چـــوب و واردات؛ تصمیمى که باعث شــد مدیران 
سرانجام به جنگل هاى شمال کشور دیگر به عنوان 

بنگاه چوب نگاه نکنند .
اما توقف بهره بردارى از جنــگل قانونى نبود که به 
تنهایى بتواند سبب حفظ جنگل ها شود به این خاطر 
که کارشناسان اعتقاد داشــتند که براى نجات این 
پهنه ســبز باید برنامه داشت. برنامه اى که حدود ده 
سال مســئوالن وعده آن را مى دهند اما تاکنون از 

مقام شعار فراتر نرفته است.

از 18 میلیــون هکتار اراضى جنگلى در کشــور که 
امروزه به 12 میلیون هکتار رســیده ســهم استان 
مازندران حدود 52 درصد سطح کل اراضى جنگلى 
اســت که بخش عمده آن را جنگل هــاى هیرکانى 

تشکیل مى دهد.
جنگل هــاى هیرکانى سال هاســت ثبــت جهانى 
یونسکو شــده اما هنوز این اصل در کشور ما به ویژه 
در مازندران جا نیفتاده کــه در چنین جایگاهى قرار 
گرفته یعنى باید تمام توانایى را براى حفظ و صیانت 
از این جنگل ها به کار گرفت تا حتى یک نوع از انواع 

گونه هاى گیاهى، جنگلى و حیوانى نابود نشوند.
در نابــودى اراضــى جنگلى ممکن اســت عوامل 
متعددى چون آتش ســوزى، حوادث طبیعى، شرایط 
ناپایدار جوى دخیل شــوند امــا مهمترین عامل بر 
نابودى این جنگل ها که ذره ذره به گستردگى عمده 

آن تبدیل مى شود، دخالت انسان هاست.
گرچه این موضوع تنها به شمال کشور ختم نمى شود 
و جنگل هاى مانگرو در جنوب کشورمان نیز شرایط 
خوبى ندارند. این رویشگاه هاى درختان حرا و چندل 
این روزها بیش از گذشــته تهدید مى  شود. آلودگى 
نفتى،  تردد لنج ها  و قلع و قمع درختان  براى ســاخت 

اســکله برخى عوامل تخریب جنگل هــاى مانگرو 
است، عالوه بر این کم نیســتند  بومیانى که شاخ و 
برگ درختان حرا و چنــدل را قطع مى کنند تا علوفه 

 شتر، گاو و گوسفندشان را تأمین کنند.
بنابراین مى توان گفت جنگل هاى کشور در شمال، 
جنوب، شــرق و غرب کشور شــرایط مناسبى ندارد 
هرچند برخى مدیران ادعــا مى کنند تخریب جنگل 
در همه جــاى دنیا اتفاق مى افتد، امــا آنها فراموش 
کرده اند که سرانه جنگل براى هر ایرانى کمتر از دو 
دهم هکتار و یک چهارم سرانه جهانى است. به همین 
دلیل  باید براى حفظ جنگل هاى کشور برنامه داشت 
و  این ســهم اندك را با آزمون و  خطا از نســل هاى 

آینده دریغ نکرد.
طى سال هاى گذشته طرح هاى مختلفى براى مقابله 
با ساخت وسازهاى جنگلى و طبیعى در مازندران اجرا 
شــد و فرجام این طرح ها چیزى جز شکست و رنگ 
باختن جنگل و مزارع برابر کسانى که به تاراج جنگل 

پرداخته اند نبوده است.
آخرین مقابلــه با جنگل خــوارى همزمــان بود با 
سفرهاى اســتانى رئیس جمهور به استان مازندران 
که در پى آن کارگروه فراقوه تشکیل شد تا به پایش 

و رصد عرصه هــاى جنگلى و طبیعــى بپردازد و از 
مجموع هزار و 509 فقره تعرض به منابع طبیعى 185 
مورد تغییر کاربرى اراضى کشــاورزى شناسایى شد 
که 41 مورد توســط دولتى ها و 9 مورد توسط بخش 

خصوصى و مابقى اشخاص صورت گرفته است.
 از ســوى دیگر طبق آمــار و ارقام بیــش از هزار و 
450 فقره ســاخت وســاز در عرصه هاى طبیعى و 
جنگلى مازندران شناسایى شد که نشان مى داد تاراج

 جنگل ها همچنان ادامه دارد. 
با این اوصــاف، به خوبى متوجه مى شــویم که چرا 
هر سال جنگل هاى ایران آب مى رود. طبق آمارها 
مســاحت جنگل هاى ایران از 18 میلیــون هکتار 
در دهه 40 به حدود 11 میلیــون هکتار در دهه 70 

رسیده است. 
ز  ا هکتــار  میلیــون  هفــت   به عبارت دیگــر، 
جنگل هــاى ایــران در طــول ســه دهــه نابود 
شــده اند. وســعت جنگل هاى هیرکانــى نیز حدود 
55 هــزار کیلومترمربع، یعنى نزدیــک به 4 درصد 
مســاحت ایران بــود، امــا در فاصله ســال هاى 
1334 تا 1379 نصف شــده و این رونــد با دور تند

 هنوز ادامه دارد. 

آتش تاراج به دل جنگل هاى ایران افتاده است 

ادعاى باورنکردنى مدیرعامل ایران خودروباالخره تکلیف «دورهمى» چه مى شود؟

این روزها بــازار شــایعات و گمانه زنى ها درباره 
مهران مدیــرى داغ اســت. بحــث تغییرات در 
«دورهمى» چند روزى اســت در فضاى مجازى 
مطرح شــده و از افراد جدیــدى به عنوان مجرى 
«دورهمى» جدید نام برده مى شــود؛ نکاتى که با 
واکنش  تهیه کننده این برنامــه تلویزیونى همراه 

شد.
ناصر قدیر کاشانى، تهیه کننده «دورهمى» گفت: 
درباره شایعه تغییر مجرى و نام هایى هم که مطرح 
شده است باید بگویم در وهله اول کسى تصمیم 
به تولید سرى جدید «دورهمى» ندارد و از طرفى 
هم معلوم نیست که ما تهیه کننده این کار باشیم؛ 
بنابراین، همه این گمانه ها و مطالب شایعه است.

وى در خصــوص پخش قســمت هاى باقیمانده 
این برنامه تلویزیونى و ادامه اجــراى این برنامه 
توســط مهران مدیرى تأکید کــرد: فعًال رایزنى 
نکردیم و تصمیم با ســازمان صداوسیماســت، 
45 برنامــه تحویــل داده ایم که هــر زمانى در 

کنداکتور قــرار بگیرد چند ماهــى مى تواند روى 
آنتن باشــد. صحبت «دورهمى» ســرى جدید 
مطرح نیســت، مجرى را ســازمان صداوســیما 
تعیین مى کند امــا فعًال تصمیمى براى ســاخت 

وجود ندارد.
پیش از اظهارنظر اخیر مهران مدیرى درباره تمایل 
نداشتن او به پخش تصویرش از تلویزیون، شبکه 
نســیم اعالم کرده بود که قصد دارد قسمت هاى 
باقیمانده از مســابقه «دورهمــى» را پس از ماه 
صفر پخش کند و ایــن برنامه را تا پایان ســال 
1401 ادامــه خواهــد داد امــا در پــى ویدی وى 
منتشرشــده، تهیه کننده بر مالکیت صداوسیما بر 
این برنامه  تأکید کرد و یادآور شــد تصمیم گیرنده 
در رابطه با پخش یا پخش نشدن برنامه سازمان 

صداوسیماست.
با این همه شــبکه نســیم ترجیح داد با اتمام ماه 
محرم و صفر، جدول پخش جدیــد خود را بدون 

«دورهمى» ببندد.

مدیرعامل ایران خودرو با صحبت هاى خود درباره 
استانداردهاى خودروسازى در ایران خبرساز شده 

است.
مهدى خطیبى که  بــراى صحبت درباره عملکرد 
یکسال گذشــته و برنامه هاى آینده این شرکت 
خودروســازى در شــبکه خبر حضور یافته بود، 

ادعاهاى بحث برانگیزى را مطرح کرد.
خطیبى گفــت: «بســیارى از اســتانداردهایى 
که مــا در کشــور داریــم، در خودروهــاى روز 
دنیا وجود ندارد. اســتانداردهایى که در کشــور 
ما اجرا مى شــود در کل دنیا جزء اســتانداردهاى 
ً تولید  سختگیرانه اســت. خودروهایى که جدیدا
مى شود تمام استانداردهاى اعالم شده را خواهند 
داشــت.» خطیبى همچنین مدعى شد بسیارى از 
مواردى که از سوى منتقدان کیفیت خودروهاى 
ایرانى به عنوان اســتاندارد مطرح مى شود جزء 

آپشن ها هستند.
مدیرعامل ایران خودرو اردیبهشــت ماه امسال 

هم در برنامه تلویزیونى «فرامتن» مدعى شــده 
بود خودروهاى ایرانى گران نیســتند. او گفته بود 
خودروسازى ایران صنعت پیشــرفته اى است و 
خودروهاى ایرانى قیمت باالیى ندارند و انتقادها 
به صنعت خودروسازى ایران را فضاسازى دانسته 

بود.
خطیبى همچنین ادعاى ضرردهى شرکت ایران 
خودرو را مطــرح کرده بود، ادعایــى که پیش تر 
از سوى شرکت سایپا نیز مطرح شــده بود. على 
شــیدایى، عضو هیئت مدیره گروه خودروسازى 
ســایپا چندى قبل مدعى ضرر 70 میلیون تومانى 

این شرکت به ازاى تولید هر خودرو شده بود.
کیفیــت پاییــن و قیمــت بــاالى خودروهاى 
داخلى همــواره مورد انتقاد مردم و کارشناســان 
بوده اســت و حتى مســئولین نیز بــه آن اذعان
 داشته اند؛ با وجود این، برخى مسئوالن کماکان 
ســعى در توجیــه کیفیــت پاییــن خودروهاى 

ایرانى دارند. 

نماینده مردم اراك و عضو کمیســیون امور داخلى و 
شوراها خاطرنشان کرد: باید زیرساخت هاى الزم را 
براى اینکه از سوءاستفاده افراد آشوبگر جلوگیرى شود 
و نتوانند از این فضا سوءاستفاده کنند فراهم کرد. براى 
مثال ناآرامى هاى روز شنبه(16 مهر) اینطور که من 
شنیدم به واسطه 5 میلیون پیامکى بود که براى بعضى 
از افراد فرستاده شــده بود. باید زیرساخت هاى این 
مسئله در کشور فراهم شود که ما شاهد سوءاستفاده از 

فضاى مجازى براى جریانات برانداز نباشیم.
محمدحسن آصفرى گفت: با فیلتر کردن و بستن کار 
حل نمى شــود، ما باید اگر مى خواهیم یک بسترى را 
فیلتر کنیم اول اینترنت داخلــى را راه اندازى کرده و 
شــبکه هاى داخلى را تقویت کنیم. خب شبکه هاى 
اجتماعى مانند سروش و غیره که در گذشته میلیاردها 
تومان در اختیارشان گذاشتند، چه گزارشى به مجلس 
ارائه کردنــد و چه اقداماتى انجــام دادند براى اینکه 

بتوانند این شبکه ها را در کشور گسترش دهند.
وى تصریح کرد: من اعتقاد دارم که اگر قرار اســت 
امروز اقدامى در رابطه با اینترنت و شبکه هاى اجتماعى 
انجام شود اول باید توان داخلى خودمان را ایجاد کنیم 
نه اینکه اول شبکه خارجى را فیلتر کنیم و توان داخلى 
هم نداشته باشــیم و بعد هم کسب و کار ما با مشکل 

مواجه شود. 
وى ابراز کرد : ما اگر شبکه داخلى خود را مجهز کنیم 

که این شبکه بتواند با خارج از کشــور ارتباط داشته 
باشد این مشــکل را حل مى کند اما بدون اینکه این 
زیرساخت ها فراهم شود امکانپذیر نخواهد بود. مانند 
روسیه، چین و خیلى از کشورهاى دیگر که اینترنت 
داخلى دارنــد باید اول اینترنت داخلــى را راه اندازى 
کنیم و بعد به سراغ فیلتر کردن برویم. نمى شود دور 
خودمان را دیوار بکشیم و با دنیاى بین الملل ارتباط 

نداشته باشیم.

ناآرامى هاى روز شنبه با ارسال 5 میلیون پیامک ایجاد شد
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شبى که طالیى نیست
نصف جهان  ســینما ســوره اصفهان امروز میزبان 
اکران «شــب طالیى» ساخته یوســف حاتمى کیا 
اســت. این کارگردان جوان در این فیلم کوشــیده 
درامى ملتهب در یک فضاى بســته بسازد. اما این 
فیلم که به گفته منتقدان بیشــتر شبیه یک تله فیلم 
است چندان مورد پسند آنها قرار نگرفته و گفته مى 
شــود که یکى از ناامیدکننده ترین فیلم هایى بوده 
که در جشــنواره فجر هم اکران شده است. به گفته 
منتقدان این فیلم از همان دقایق اولیه تماشــاگر را 
میان انبوهى از شخصیت هایى که در یک موقعیت 
پیش پا اُفتاده اسیر شده اند گرفتار مى کند و ماجراى 
اصلى فیلم که قرار است کل درام بر مبناى آن شکل 
بگیرد، رمق و کشــش چندانى ندارد و بیشتر به درد 
یک فیلم کوتاه ده دقیقه اى مى خــورد تا یک فیلم 
ســینمایى صد دقیقه اى. در این فیلم البته نویسنده 
کوشیده با تعدد شخصیت ها و ساختن داستانک هاى 
مختلف براى این شــخصیت ها از زیر فشار چنین 
داستان کم بنیه اى شــانه خالى کند اما نتوانسته و 
این کارش بیشتر باعث تشتت و پراکندگى داستان 

کم مایه فیلم شده است.

فشارخون اصفهان باالست
نصــف جهــان   روزنامــه «زاینده رود» در شــماره 
سه شنبه 19 مهرماه خود در گزارشى با عنوان «فشار 
روى خون اصفهانى ها» به گفته هاى مسئول برنامه 
دیابت و فشار خون معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان پرداخته و نوشته: «در اصفهان از هر 
3 نفر یک نفر مبتال به فشــارخون است و طى چهار 
ســال اخیر، 8 درصد آمار ابتال به فشارخون افزایش 

یافته است.» 
در بخش دیگــرى از این گــزارش از قول رامش 
حسینخانى آمده: «در جهان ساالنه حدود 33 درصد 
مرگ و میرها به علت ســکته هــاى قلبى و مغزى 
اتفاق مى افتــد، یعنى تقریبًا حــدود 6/18 میلیون 
نفر در جهان به دلیل ســکته قلبــى و مغزى فوت 
مى کنند و در ایران این میزان حدود 42 درصد است. 
در همین گزارش آمده اســت که اگر شیوه زندگى 
اصالح شــود مى توان از 80 درصــد بیمارى هاى 
قلبى و عروقى جلوگیرى کرد، در کشورهاى توسعه 
یافته درصد میزان مرگ و میــر بیمارى هاى قلبى 
کاهش یافته اســت. باید دسترسى بیماران، سهل و 
ساده باشــد تا بتوانند با اقدامات به موقع از ابتال به 
بیمارى و مرگ و میرهاى ناشى از بیمارى هاى قلبى

 جلوگیرى کرد.»

پیاده روسازى در ورزنه
نصف جهان   شــهردار ورزنه گفت: این شهردارى با 
هدف ساماندهى فضاهاى شهرى و مناسب سازى 
معابر و پارك ها اقدام به جدولگذارى و پیاده رو سازى 

پارك محله اى بلوار اشرفى کرد.
حامد اخگــر افزود: بــه همت شــهردارى ورزنه 
واداره برق شهرســتان،عملیات تأمین روشــنایى 
بلوار سردار ســلیمانى و بیمارســتان انجام شد و 
پایه هاى روشنایى بلوارهاى منتهى به مسکن مهر 
و بیمارستان نصب شــد و عملیات کابل گذارى و 
نصب چراغ هاى روشــنایى با همکارى اداره برق 
شهرستان انجام شد و به زودى شاهد روشنایى این 

مسیر خواهیم بود.

جانمایى پنج شنبه بازار درچه
نصف جهان  روابط عمومى شــهردارى درچه اعالم 
کرد: در پى شــکایات مردمى و مشکالت به وجود 
آمده در محل قبلى پنج شــنبه بــازار درچه واقع در 
خیابان پل سنگى، عملیات آماده سازى محل جدید 
در خیابان ابن سینا واقع در ضلع شرقى رودخانه زاینده 

رود  انجام شد.
بنا بر ایــن گزارش، ایــن محل به متــراژ 23 هزار 
متر مربع و بــا هزینه اى بالغ بر 5 میلیــارد ریال برپا 
و عملیات زیرســازى و تقســیم بندى محل جدید 
پنج شنبه بازار انجام شد و کسبه و شهروندان استقبال 
کردند. شایان ذکر است این بازار در روزهاى پنج شنبه 

و جمعه هر هفته دایر است.

خبر

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان مى دهد که نرخ 
بیکارى استان اصفهان در تابستان امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته و همچنین بهار 1401، کاهش یافت و 

به 10/6 درصد رسید.
نتایج طرح آمارگیرى نیروى  کار تابســتان سال 1401 
حاکى از آن است که 10/6 درصد از جمعیت فعال (شاغل 
و بیکار) در استان اصفهان، بیکار بوده اند که این شاخص 
نســبت به فصل مشابه در ســال قبل ( تابستان 1400) 

معادل 2 درصد کاهش یافته است.
بر این اساس، بررسى نرخ بیکارى افراد 15 ساله و بیش تر 
استان اصفهان در تابستان 1401 نشان مى دهد که این 

شاخص در مقایسه با بهار امسال نیز که 12.3 درصد بود، 
معادل 1.7 درصد کاهش یافته است.

همچنین نسبت اشتغال در این استان در تابستان امسال 
با 1/6درصد افزایش نســبت به فصل مشابه سال قبل 

(تابستان 1400) از 36/1 به 37/7 درصد رسیده است.
در تابستان 1401 به میزان 42/2درصد از جمعیت 15 ساله 
و بیش تر اســتان اصفهان از نظر اقتصادى فعال بوده اند 
یعنى در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند که بررسى 
تغییرات نرخ مشــارکت اقتصادى حاکى از آن است که 
این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 0/09 درصد 

افزایش یافته است.

استاندار اصفهان گفت: نگاه کارشناسى عمیق، الزمه توسعه 
زیربنایى استان است.

ســیدرضا مرتضوى در کارگروه زیربنایى استان در محل 
استاندارى اصفهان افزود: اِشراف کامل به اطالعات و آمار و 
ارقام نیاز اساسى براى تصمیم گیرى و پیشبرد اهداف است، 
لذا متناسب با کارگروه هاى کالن استانى باید براى مسائل 
مختلف کارگروه هاى محدودتر با حضور دســتگاه هاى 

مرتبط برگزار شود.
وى ادامه داد: به اصطالح نباید در تاریکى تصمیم گیرى کرد 
و با دقت نظر بیشتر در وضعیت طرح ها و پروژه ها باید براى 
اجرا یا اجرا نشدن آنها تصمیم گرفت. استاندار اصفهان اضافه 

کرد: اساس تشکیل جلساتى مانند کارگروه زیربنایى استان، 
توسعه، رفع مشکالت و کمک به اشتغال زایى است در غیر 

این صورت برگزارى چنین برنامه هایى بى معنا خواهد بود.
مرتضوى با تاکید بر حمایت از واحدهاى صنعتى و تولیدى 
در استان اصفهان خاطرنشان کرد: این امر باید سبب شود 
که صنعتگران و فعاالن اقتصادى توان رقابت با رقیبان دیگر 

مناطق کشور را داشته باشند.
وى با اشاره به اهمیت رونق اقتصادى در شرایط فعلى ادامه 
داد: همه باید کمک کنند که تولیدکنندگان بخش خصوصى 
از چرخه تولید و کار خارج نشوند، بنابراین آسان سازى امور 

آنها ضروریست.

نگاه کارشناسى عمیق، الزمه 
توسعه زیربنایى استان است

کاهش نرخ بیکارى اصفهان 
در تابستان 

چشم هایم را مى بندم. مى ترسم. دنیاى من مى شود سیاه 
و تعریف نشده. صداها در سرم جان مى گیرند. چشم هایم را 
مى بندم. تصویر دنیا قطع مى شود و تصویر نامحدود موانع 
در مغزم جان مى گیرد. شهر برایم مخوف مى شود پشت 

پلک هایى که بسته است.
با مریم مى خواهم همذات پنــدارى کنم. یکى از صدها 
نابیناى اصفهان که دنیایشــان تاریک و سرشــان پر از 
صداهاى زیر و بم و خاطرات صوتى است. 20 ساله بوده 
که به دلیل بیمارى قند به خیل 27 هزار نابیناى اســتان 
اصفهان اضافه شده است و حاال عصاى سفیدش است که 

او را رهبرى مى کند.
باز چشم هایم را مى بندم. فاصله بین دیدن و ندیدنمان یک 
عصاى سفید است که تکه تکه قد مى کشد و روى زمین 
مى ایستد تا رهبرمان شود. دوباره چشم هایم را مى بندم. 
انعکاس صداها در گوشم زیاد مى شود. درست همانجایى 
که نوك عصا روى زمین مى غلتد و صدایش مى پیچد بین 
هزاران صداى خیابان. ترس برم مى دارد. تالقى دو دنیاى 
روشن و تاریک از همینجا شــروع مى شود. از بدمستى 

خیابان ها و کوچه ها و باال و پایین هاى معابر. 
نوك عصاى سفید به قاعده پنج شش وجب مى خورد به 
زمین. یک بار به راست، یک بار به چپ، چپ، راست، چپ، 
راست، مثل صداى رژه رفتن ســربازها و پا کوبیدنشان. 
آسفالت ولى سریع تمام مى شود و مى رسد به موزاییک،  
از آن موزاییک هاى خال خال رنگــى. صداى رژه قطع  
مى شــود و عصا مى رود روى هوا. آسفالت پایین یکدفعه 
مى شود موزاییک باال. مریم دارد ارتفاع را مى سنجد. شاید 
بشود به قد و قواره یک خط کش 20  سانتیمترى. پایش 
مى رود باال و مى رسد به موزاییک.  نوك عصا مى خورد به 
زمین. یک بار به راست، یک بار به چپ، چپ، راست، چپ، 
راست.موزاییک ناگهان مى شود باریکه اى خاکى. نوك 
عصاى سفید هم گیر مى کند به الستیک یک پژو. اینجا 

خانه اى کهنه را کوبیده اند و ساخته اند و مانده است جلوى 
خانه که خاکى است. پژو هم قوز باال قوز روى این خاك. 
مریم گیر مى کند. جا براى صاف راه رفتن نیســت. کج 
مى شود و پشت به دیوار مى رود،به اندازه قد پژو، کج کج، 
خرچنگ وار. قد پژو که تمام مى شود پیاده رو دوباره آسفالته 
است. چپ، راست، چپ، راســت. این بار مى خورد به تیر 
چراغ برق. چند قدم جلوتر به یک تاکســى و بعد به دکه 

روزنامه فروشى. 
نابینایى دنیاى جدیدى است که او هر روز با آن کلنجار مى 
رود. از وقتى که نابینا شده تا اکنون که پا به خیابان گذاشته 
فاصله زیادى نیست: « اوایل از همه چیز مى ترسیدم. با این 
دنیا آشنا نبودم. با عصا هم نمى توانستم تشخیص بدهم. 
شــرایطم بدتر بود اما حاال بهتر است. آشنا شده ام با تمام 
مشکالتى که باعث مى شود خانه ماندن را ترجیح بدهم.» 
سر خیابان گلستان، یک ساختمان در حال ساخت است و 
سه تکه آهن خمیده کار مریم را سخت کرده است. مریم 
گیر مى کند به میلگردها. خیابان خلوت اســت. آسان رد 
مى شــود و دوباره پیاده رو. ســر یک پراید از تعمیرگاهى 
بیرون زده و عصاى مریم مى خورد به آن. پشــت بندش 
هم باکس هاى پیک موتورى فست فود. پیاده روى سمت 
چپ خیابان قناس قناس است. یک جا باریک است و یک 
جا پهن. قرار است اینجا به ایستگاه اتوبوس برسیم و بعد 
از آن نشسته ایم بر صندلى اتوبوسى که با کمک دیگران 

سوارش شده ایم. 
حاال رســیده ایم به خیابان بزرگمهر. پیاده روى خیابان 
بزرگمهر تا آبشار، یک راه بلند و باریک است، بى چاله چوله. 
مریم عصا مى زند؛ چپ، راست. دوباره سربازها پا مى کوبند. 
ته پیاده رو مى رسد به سدمعبر، این بار بخاطر میوه فروشى 
ها. عصایش گیر مى کند به رگال هاى متجاوز مغازه ها به 
پیاده رو، بعد مى خورد به صندوق هاى چوبى میوه، بعدش 
منحرف مى شود به سمت دیگر پیاده رو. بعدش سرپایینى 
و بعدش دوباره پیاده رو. مى رسیم به میدان بزرگمهر. به 

دنیاى شلوغ و پرهمهمه ماشین ها و بى دفاعى آدم ها. اینجا 
صدا به صدا نمى رسد و مسیر را با صداها و نجواى اشیاء و 
انعکاس اصوات تشخیص مى دهیم. لب میدان بزرگمهر 

مستأصل مى شویم.
حاال ایستاده ایم ســر پیاده رویى که موزاییک هاى زرد و 
عاجدارش مخصوص نابیناهاست. رخ زردى که قرار است 
در جنگ بین خیابان و عصاى سفید و دنیاى تاریک پیروز 
شود. تعدادشان اما کمتر از آن چیزى است که باید باشد. 
خط زرد هم دوامى ندارد. عاج ها مى رسند به خیابان بعدى 
و قطع مى شوند تا باز دوباره جدال دنیاى تاریک با سایه 
روشن هاى پیاده رو و خیابان آغاز شود و در آنسوى خیابان 

دوباره صلح شود.
دو ساعت پیاده َروى در شهر شلوغ، بدون مناسب سازى 
درست، چیزى جز شرمندگى در روزى که به نام عصاى 
سفید است ندارد. پیاده روهاى چهل تکه که پر شده اند از 
بیرون زدگى و فرورفتگى. پر شده اند از جعبه ها و قفسه ها 
و یا موتورسیکلت هایى که آنها را به یک پارکینگ تبدیل 
کرده اند. مسیرهاى خط خطى عبور نابینایان هم تا زمانى 
خط آرامش را در خود نگه مى دارند که به مانعى برخورد 

نکنند و یا به یکباره تمام نشود. 
چشم هایم را مى بندم و باز دنیا برایم مخوف مى شود. این 
همه پیاده رو، این مسیر خط خطى نابیناها در شهر، آن همه 
راننده اتوبوس که حواسشان نیست، این همه موتورسیکلت 
که هر جا اراده کنند مى پیچند، ویراژ مى دهند، این همه 
میله سبز و بلوك ســیمانى و این داربست هاى مزاحم و 
بنرهاى بى حفاظ.  مزاحمانى که به نظر مى رسد نمى شود 
کارى برایشان کرد؛ هســتند و خواهند بود. این در حالى 
است که گفته مى شود اصفهان نسبت به شهرهاى دیگر، 
بیشترین درصد مناسب سازى براى معلوالن در ایران را 
دارد. اما یک ساعت پیاده روى با یک نابینا در شهر، تنها 
چیزى که عایدمان کرد شرمندگى بود نه خشنودى براى 

مناسب شدن شهر.

روى سیاه شهر
 زیر چشم عصاى سفید

مرغى با یک پا!
ح - دیشناور

ازخدا که پنهان نیســت از شــما چه پنهــان. تاریخ
 مى گوید زمانى که محمود افغان به این شهر مسلط 
شــد، تیول دار آن طى تمامى آن شش سال مطیع و 
حلقه به گوش اوامر محمود و اشرف یعنى دو برادرزاده 
حاکم بر این شهر شده بود تا دست به ترکیب آن نزند  
و آنچه بود را نو نوار نگه دارد و به نفر بعدى بســپارد. 
اگرچه بزرگان شــهر مرتب به او غر مى زدند تا شاید 
ترســش بریزد و براى لحظه اى هم که شده جلوى 
افغان ها اظهار وجود وعرض اندام کند اما نمى دانستند 
خصلت این حرفه وشغل همین است که طول چهار 
یا هشت سال آن  به همین منوال بگذرد و چون توپ 
بسکتبال پاسکارى شود. چنانکه  نیمه شبى دو قراول 
مست والیعقل از سپاه محمود  وقتى از میگسارى بر 
مى گشتند، در میدان مرکزى چشمشان  به همین تیول  
دارشهر افتاد و در حالى که از خود بى خود بودند به او 
دستور ایست دادند و بانوك شمشیرهایشان دور محل 
توقفش را دایره اى کشیدند و به او گفتند حق ندارد پا از 
آن بیرون بگذارد تا آنها برگردند وتکلیفش را مشخص  
کنند. تیول دار هم براســاس روش تبیین شده براى 
این شغل تا طلوع آفتاب همانجا ایستاد و درجواب دو 
کارگر نانوایى که براى پخت به دکه میدان آمده بودند 
موضوع را تعریف  کرد و ادامــه داد: آن دو افغان فکر 
کردند من به دستورشان عمل مى کنم اما کور خوانده 

اند و نمى دانند چندبار پایم را بیرون از خط گذاشتم! 
از آن به بعد هرکسى این سمت را در اصفهان عهده 
دارشده همین گونه عمل کرده است تا هر آنچه بوده 
همچنان بماند و تحویل نفر بعدى شود. همانگونه که 
شاهدیم ساختمانى بلند مرتبه در حاشیه بزرگراه غرب 
شهر و در منطقه ناژوان وپل مارنان به صورت سفت 
کارى شده بیش از ربع قرن است به حال خود رها شده 
وبناى نیمه کاره دیگرى با همین شرایط چهل سال 
از عمرش مى گذرد تا دربلوار آیینه خانه  ونبش شیخ 
صدوق شمالى به رهگذران داخلى وگردشگران خارج 

از استان وکشور دهن کجى کند! 
اگر چه هردوى آنها متعلق به بخش خصوصى هستند 
وبه شهردارى ارتباطى ندارد اما مشــابه این اماکن 
به ظاهر خطــر آفرین خانه هاى متــروك وقدیمى 
صدمتــرى وکمتر در اقصى نقاط شــهر اســت که 
بالفاصله با بنر شهردارى منطقه تحت عنوان اخطار 
روبه رو مى شوند! حاال ساختمان نیمه کاره مرکزى 
همین ارگان نیز پانزده سالى از عمرش مى گذرد که 

در خیابان باغ گلدسته  ودرست قرینه کتابخانه مرکزى 
شهردارى  حال وهوایى بهتر از آن دو ندارد.

یکى از کارشناســان اقتصادى در امر عمران وآبادى 
چندســال پیش در جواب یک خبرنگار اینگونه گفته 
بود:«متولیان بیشــتر در فکر ایجــاد واحداث هاى 
زیرزمینى  هستند که اگرچه پیدا نیست اما مى توان در 
صورت وضعیت هاى اعالمى هر مقدار هزینه را براى 
آنها رقم زد! از این نظراحداث خطوط مترو علیرغم همه 
چالش ها ومعضالتى که دارند اما به سرعت پیش مى 
روند چون همه چیز زیر زمین است، دالیلى که معاونان 
عمرانى مى آورند  تکرار تکرارها بیش نیست  که مى 
شود اینگونه نباشــد زیرا رئیس جمهور  در یک سفر 
استانى  به شمال کشور دستور داد همه بناها وساختمان 
هاى دولتى  را در حاشیه دریاى خزر که مشرف به دو 
استان بودند ظرف کمتر از دوماه تخریب نمایند. حال 
آنکه در شهر تصرف شده در زمان شاه سلطان حسین 
توسط محمود واشرف افغان هنوز که هنوز است پاى 
تیول داران از دایره بیرون گذاشــته نمى شود و حتى 
این بیمارى مســرى، گونه اى دیگر از مدیران را نیز 
در برگرفته تا چشم هایشان را برروى مرگ تدریجى 
بناهایى  نوستالژى چون ساختمان سلطانى  در چهار 
باغ پایین که تاریخ شــفاهى و روایتى زنده  از اقامت 
لهســتانى هاى پناهنده به این شهر  دردوران جنگ 

جهانى دوم است ببندند! 
انگار دستشــان پیش مى رود و قوانیــن هم  اجازه

 مى دهند  تا هر متولــى تازه از گرد راه رســیده  اى  
دستمزد زحمات مریدان  را در حمایت هاى انتخاباتى  
شورا از طریق به کار گیرى و یا عقد مناقصاتى چون 
تعویض موزاییک پیاده روها، سنگ فرش خیابان ها، 
ساخت تابلو هاى دیجیتال ایستگاهى، اصالح چهره 
هفتگى وماهانه در کالن بیلبورد مقابل شــهردارى 
مرکزى ونصب آگهى هاى پر هزینه تغییر زمان حمل 
پسماند کالنشهر تأمین وپرداخت کنند اما گوششان 
بدهکار آن نباشد تا سرمایه هایى که در حال از دست 

رفتن  مى باشد نجات دهند. 
مخاطبان و شــهروندان  مطمئن باشند در صورتى 
که دایره اى به دور مکانى که نویســنده اقامت دارد  
نکشــند و یا تابلوى اخطارى بر سر در خانه قدیمى و 
درحال تخریب او نصب نکنند ویا دیوارى بلند ازجنس 
بتون هاى از پیش ساخته در مسیر رفت وآمدش قرار 
ندهند این ستون تحت عنوان «باالتر ازخطر»  ادامه 

خواهدیافت که این مرغ همچنان یک پا دارد.  

مریم محسنى
چراغ هاى راهنمایــى ابزار اصلى کنتــرل و مدیریت 
تقاطع هاى مهم هستند اما در برخى مواقع به علت خرابى 
یا عدم تعمیر آنها و یا بقیه مسائل ممکن است خطراتى را 

هم در بر داشته باشند.
شــاهد این مدعا چراغ هاى راهنمایــى و رانندگى در 
چهارراه ضابط زاده است که به گفته شهروندان در اوایل 
صبح و زمانى که بچه مدرســه اى ها در حال رفتن به 
مدارس هستند معموًال روى چراغ چشمک زن تنظیم 
شده است که چون خودروها هم در این مسیر با سرعت 

زیاد حرکت مى کنند مى تواند منجر به خطرات و حوادث 
بسیار بشود.

وجود چراغ هاى راهنمایى و رانندگى با رنگ هایى که 
همواره راهنماى خودروها بوده امرى ضرورى و پذیرفته 
شده اســت و خاموش بودن و یا چشمک زن بودن آنها 
در ســاعات و خیابان هایى که تردد در آنها زیاد است
 مسئله اى است که نیاز به توضیح ندارد. در این رابطه به 
نظر مى رسد که پلیس راهور باید نظارت هاى بیشترى 
داشته باشــد تا شــاهد حوادث کمترى در زمینه تردد 

خودروها باشیم.

چراغ ها تاریکند

دریاقدرتى پور

نگاه روز

سخنگوى شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با تایید 
اینکه زنگ خطر بحران تأمین آب شــرب اصفهان به صدا 
در آمده است، گفت: طى 6 ماهه امسال، 600 لیتر بر ثانیه از 
منابع آب هاى زیرزمینى کاهش یافته، آبدهى چاه هاى فلمن 
با ظرفیت 3/2 مترمکعب بر ثانیه در شرایط جریان زاینده رود، 
به صفر رسیده و اکنون تنها منبع تأمین آب شرب اصفهان، 

آب هاى سطحى است.
مجید مختارى در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به شرایط 
نامساعد سد زاینده رود و نگرانى ها  براى تأمین آب شرب، 
اظهار کرد: منابع تأمین آب استان اصفهان همواره محدود 
است، بنابراین توصیه ما به مردم صرفه جویى در مصرف آب 
است، اما پاییز امســال با توجه به تأخیر بارش ها و کاهش 
ذخیره ســد زاینده رود که کمتر از 160 میلیون مترمکعب 
است، شرایط تأمین آب شرب خاص تر است و این نگرانى ها 
وجود دارد که در زمینه تامین آب با مشکالتى مواجه شویم.

وى با بیان اینکــه الگوى مصرف ماهیانه آب در اســتان 

اصفهان 14 مترمکعب و به بیان ساده تر 14 هزار لیتر است، 
اظهار کرد: خوشــبختانه 65 درصد مشترکین اصفهان در 
بخش خانگى در حد الگو مصــرف مى کنند، اما 35 درصد 
مشــترکین در حوزه تجارى، صنعت و ... مــازاد بر الگوى 
مصرف دارند. مختارى در توضیــح جزئى میزان مصرف 
14 مترمکعب مشترکین اظهار کرد: این میزان، به اندازه 23 
ظروف 20 لیترى آب است که هر فرد در روز مصرف آب دارد 
و به بیان ساده تر هر خانوار در روز 311 عدد بطرى آب معدنى 

یک و نیم لیترى مصرف مى کند.
وى به محدودیت آب هاى زیرزمینى اشاره کرد و گفت: طى 
6 ماهه امسال 600 لیتر بر ثانیه از منابع آب هاى زیرزمینى 
کاهش یافته است، از سوى دیگر آبدهى چاه هاى فلمن با 
ظرفیت 3/2 مترمکعب بر ثانیه در شرایط جریان زاینده رود، 
به صفر رسیده اســت و اکنون تنها منبع تأمین آب شرب 

اصفهان، آب هاى سطحى است.
مختارى گفت: با توجه به ذخیره ســد زاینده رود امیدواریم 

مطابق پیش بینى هواشناســى با بارش هایى که از آذرماه 
خواهیم داشت به مشکل نخوریم و با همراهى مردم از این 

بحران عبور کنیم.
وى با تایید اینکه زنگ خطر بحران تامین آب شرب اصفهان 
به صدا در آمده اســت، تأکید کرد: با توجه به منابع محدود 
پشت سد و کاهش منابع آب زیرزمینى، به طورقطع تنها راه 
ما در اصفهان توزیع عادالنه آب با استفاده از هوشمندسازى 

شبکه و همراهى مردم در مدیریت مصرف است.
وى درباره اینکه با توجه به ذخیره اندك پشت سد زاینده رود 
احتمال قطعى و افت فشــار آب در پاییز را خواهیم داشت؟ 
اظهار کرد: اگر محدودیتى در تأمین آب شــرب پیدا کنیم، 
یکى از نخستین نقاطى که دچار مشکل خواهد شد، نقاط 
مرتفع شهر و طبقات باال هستند، بنابراین پیشنهاد ما استفاده 
از مخزن و نصب پمپ بعد از مخزن است تا در صورت بروز 
مشــکل، با توجه به ذخیره آب در شــب، آب در روز مورد 

استفاده قرار گیرد.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان: چشم امید به بارش هاى آذر داریم

زنگ خطر بحران تأمین آب شرب اصفهان سفر 35 هزار گردشگر خارجى به اصفهان

ورود گردشگران خارجى به شــهر گنبدهاى فیروزه اى 
افزایش دو برابرى داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
ظرفیت هتل هاى استان با توجه به افزایش گردشگران 

خارجى نسبت به پارسال افزایش 
یافتــه اســت گفــت: ورودى 
گردشــگران خارجــى در نیمه 
نخست امسال نسبت به پارسال 
افزایــش دو برابرى داشــته و از 
فرودین 1401 تا بــه امروز بیش 
از 35 هزار گردشــگر خارجى به 

استان اصفهان سفر کرده اند.
ایزدى افزود: گردشگران اروپایى 
از کشــور هاى فرانســه، پرتغال، 
آلمان و اسپانیا بیشترین حضور را 
در اصفهان دارند. وى با بیان اینکه 
شاهد افزایش ورود گردشگران از 
کشور هاى برزیل و کلمبیا هم هستیم که اتفاق خوبى در 
حوزه گردشگرى اســت، گفت: مهر و آبان زمان حضور 

پرتعداد گردشگران خارجى در اصفهان است.

باالتر از خطر
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در حالى که طــى روزهاى اخیر، گوشــى هاى آیفون 14 در 
بازار ایران به فروش رسیده اســت، بررسى ها نشان مى دهد 
هیچکدام از این گوشى ها به صورت رسمى وارد کشور نشده 
است؛ بنابراین امکان دارد خدمات اپراتورى به این گوشى ها 

ظرف یک ماه قطع شود.
 در هفته هاى اخیر و پــس از رونمایى تلفــن همراه آیفون 
14  توسط شــرکت اپل، تبلیغاتى در خصوص پیش فروش 
آیفون 14  در فضاى مجازى منتشــر شــد و مدتى بعد هم 
تلفن هاى همراه ایــن برند تجارى در بازار ایران مشــاهده

 شد.
هم اکنون در بازار تلفن همراه به صورت جســته و گریخته 
شاهد انواع مدل هاى آیفون 14  هستیم، این در حالى است که 
طبق اظهارات مسئوالن انجمن واردکنندگان تلفن همراه، 
هیچگونه ارزى به واردات این مدل گوشى اختصاص نیافته 
است؛ پرسشى که در حال حاضر مطرح مى شود این است که 
این حجم از گوشى هاى آیفون14 موجود در بازار، چگونه وارد 

کشور شده است؟

پیشنهاد عجیب به مشتریان: گوشى را فعًال 
بخرید بعداً رجیستر مى  کنیم!

بررسى ها نشان مى دهد گوشى هاى ایفون14 که به صورت 
قاچاق و در پوشــش کاالى همراه مســافر وارد کشور شده 
اســت و در واحدهاى صنفى و فضاى مجازى با وعده «ثبت 
در آینده نزدیک» به مردم فروخته مى  شــوند. اقدامى که در 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به صراحت جرم انگارى شده 

است.
بر اســاس بند «چ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
واردات کاال به صورت تجارى با استفاده از تسهیالت در نظر 
گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط براى کاالهاى مورد 
مصرف شخصى مانند «تسهیالت همراه مسافر»، به عنوان 

قاچاق به حساب مى آید.
در واقع ایــن واحدهاى صنفــى متخلف که وعــده ثبت و 
رجیســترى گوشــى هاى آیفون 14 در آینده را به مشتریان 
خود مى دهند؛ قرار اســت به زودى از اطالعات یک مسافر 
سوءاستفاده کرده تا گوشى فروخته شده را ثبت کند. اگرچه 
برخى اخبار غیررســمى حکایت از آن دارد که در حال حاضر 

امکان ثبت مسافرى گوشى آیفون14  هم ممکن نیست.

فروش گسترده آیفون هاى قاچاق در فضاى 
مجازى

رصد فروشــگاه هاى مجازى تلفن همراه، تارنماهاى خرید 
و فــروش کاال و فضاى مجازى بیانگــر آن بوده که فروش 
مدل هاى آیفون14 به ســهولت صورت مى گیــرد، در اکثر 
آگهى تبلیغات فروش آیفون14، رجیسترى و ضمانت این نام 

تجارى مشهود است.
همچنین بسیارى از فروشــگاه هاى بازار موبایل نیز در حال 
فروش آیفون 14 هستند و آگهى هاى فروش خود را در فضاى 

مجازى منتشر مى کنند.
در یکى از آگهى هاى فروش آیفــون14 در فضاى مجازى، 

چنین توضیحى آورده شده است:
«مســافرى آوردم و گمرك رجیستر شــده و سایت باز بشه 
با شماره پاسپورتى که وارد کشور شــده و بهتون داده میشه 

میتونین خودتون رجیستر کنین»
از پیام فوق اینگونه استنباط مى شــود که ضوابط مربوط به 
رجیســترى این گوشى با سوءاســتفاده از رویه مسافرى در 
گمرك انجام شده است؛ درعین حال بررسى ها حکایت از آن 

دارد که در سامانه همتا اساسًا تاکنون 
حتى یک مورد از این مدل برند 
تجــارى اپل (آیفــون14) نیز 
چه به صورت رســمى و چه به 
صورت مســافرى، ثبت نشده 
و مورد تأیید و رجیسترى قرار 

نگرفته است.
به نظر مى رســد ناشران این 
آگهــى تبلیغاتى که گوشــى 
آیفون14 را وارد کشور کرده اند 
تنها مراحل ابتدایى رجیسترى 
را در مبادى ورودى و گمرکات 
انجام داده اند که البته به هیچ 
وجه بــه معناى طــى تمامى 
تشریفات مربوط به رجیسترى 

نیست؛ اما در عین حال به 
خریداران القا مى کنند که 
کاالیى که قصد خرید آن را 

دارند، به صورت قانونى وارد 

کشور شده و مشــکلى از لحاظ رجیسترى پیش نخواهد آمد 
که البته این ادعا، دروغى بیش نیست!

 با این حســاب در صورتیکه مراحل رجیسترى این گوشى 
به صورت کامل انجام نشــود، تمام خدمــات اپراتورى به 
آن پــس از گذشــت یــک مهلــت زمانــى 30روزه قطع 

مى شود.

عدم صدور بخش نامه در خصوص رجیسترى 
آیفون14

علیرضا پیمــان پاك، رئیس ســازمان توســعه تجارت به 
ماجراى فــروش تلفن همراه آیفون 14 واکنش نشــان داد 
و گفت:  با وجود اینکه ســازمان توســعه تجــارت نظرات

 خــود در زمینه آیفــون 14 اعالم کــرده اســت، اما این 
موضوع همچنــان در معاونت تخصصــى و دولت در حال 
پیگیرى بوده و تــا به این لحظه بخش نامــه اى به تصویب 

نرسیده است.
وى افــزود: هم اکنــون تلفن همراه آیفــون 14 به صورت 
قاچاق و با سوءاســتفاده از رویه مســافرى وارد کشور شده 
و هیچکدام از این گوشــى ها به صورت رســمى وارد کشور

 نشده است.
پیمان پاك گفــت: جمع بنــدى در خصوص رجیســترى 
تلفــن همــراه آیفــون14 تــا چنــد روز آینــده نهایــى

 مى شود.
باتوجه  به اظهارات رئیس ســازمان توســعه تجارت و رصد 
آگهى هاى فروش آیفون14 مى توان دریافت که در صورت 
عدم صدور دستورالعملى مبنى بر رجیسترى این مدل تلفن 
همراه، پــس از 30 روز همــه تلفن هاى همــراه آیفون14 
غیرقابل تماس در ایران بــوده و در نتیجه خریداران متضرر 

خواهند شد.

در حال حاضر خدمات ۵G در بســیارى از کشور ها گســترش یافته و در تلفن هاى مدرن 
وجود دارد.

بسیارى از شرکت هاى فناورى حدود دو سال پیش تلفن هاى هوشمند نسل پنجم را روانه 
بازار کردند. در حال حاضر خدمات ۵G در  کشــور ها گســترش یافته است و در تلفن هاى 

مدرن استفاده مى شود.
 کارشناســان توصیه مى کنند بهترین گوشى هوشــمند ۵G را که نیاز هاى شما را برآورده 

مى کند با در نظر گرفتن موارد زیر انتخاب کنید:

نکات خرید گوشى نسل پنجم
براى پشتیبانى از شبکه هاى ۵G، گوشى شما قبل از هر چیز باید داراى تراشه ۵G باشد. این 
نوع تراشه داراى ماژول تشخیص دریافت ۵G داخلى خواهد بود. اکثر تراشه هاى جدید در 
بخش هاى میان رده و پرچم دار مجهز به ۵G هستند. براى گوشى هایى که کوالکام دارند، 
تراشه هاى جدید مانند «Snapdragon» 695 و باالتر، Snapdragon۷۶۵G و باالتر، 

و Snapdragon865 و نسخه هاى جدیدتر به طور پیش فرض از ۵G پشتیبانى مى کنند.

۵G تراشه 
براى گوشى هایى که مدیاتک دارند، هر چیپست از سرى مدیاتک دیمنشن در گوشى هایى 

با فناورى ۵G وجود خواهد داشت.
 ۵G در حالى که این تراشه گوشى است که تعیین مى کند آیا دستگاه مى تواند از شبکه هاى
استفاده کند یا خیر، این پشتیبانى از باند ۵G روى تلفن هوشمند است که قابلیت اطمینان 
اتصال ۵G را تعیین مى کند. تلفن هاى ۵G را مى توان با یک یا دو باند ۵G در بازار موجود کرد 

و این ها بهترین گزینه ها براى دریافت بهترین تجربه ۵G نیستند.
همیشه بررسى کنید که باند هاى 5G در هر تلفنى که مى خواهید بخرید پشتیبانى مى شود. 
مى توانید محدوده ها را در صفحه محصول دستگاه در وب سایت در بخش مشخصات پیدا 
 ۵G ۵ خوب، پایدار و قابل اعتماد، به دنبال تلفنى با بین 8 تا 12 باندG کنید. براى یک اتصال

باشید، این بیشترین تطبیق پذیرى را فراهم مى کند.

 به روز رسانى به موقع
بر اســاس گزارش ها تعــدادى از تلفن ها از ۵G پشــتیبانى مى کنند، اما ممکن اســت با 
محدودیت هاى نرم افــزارى براى شــبکه هاى SA کار کنند. این برند هــا در هفته هاى 
آینده به روزرســانى هایى را براى اطمینــان از دریافت بدون مشــکل ۵G انجام خواهند

 داد.
براى دسترســى ســریع به شــبکه هاى ۵G و اطمینان از این که بیشــترین بهــره را از 

قابلیت هاى ۵G گوشى خود مى برید، 
باید دستگاه هایى را از برند هایى 
انتخــاب کنیــد کــه ســابقه 
به روزرســانى هاى بــه موقع 

دارند.
 به روز رسانى گوشــى ها منجر به 

پشتیبانى کامل ۵G و همچنین 
رفع هرگونه خطاى دریافت 

۵G مى شود.

برخى از شرکت هاى بزرگ آگهى دهنده کمپین هاى بازاریابى خود در توییتر را به حالت تعلیق درآورده یا حذف کرده اند.
زیرا آگهى هاى آن ها کنار توییت هایى مربوط به هرزنگارى کودکان ظاهر مى شد. شرکت هاى DIRECTV و Thoughtworks نیز از توقف انتشار 

آگهى هایشان در توییتر خبر دادند.
طبق تحقیق جدید گروه «Ghost Data»، برند هاى مختلف از والت دیزنى گرفته تا NBCUniversal و کوکاکوال تا یک بیمارستان مخصوص 
کودکان جزو 30 شرکتى هستند که آگهى هایشان در پروفایل حساب هاى کاربرى نمایش داده شد که حاوى لینک هایى به محتواى سوءاستفاده 

از کودکان بود.
برخى از توییت هاى حاوى کلید واژه هاى مرتبط به «تجاوز» و «نوجوانان» کنار توئیت هاى تبلیغاتى شرکت هاى بزرگ دیده مى شد. در یک 

مثال توییتى تبلیغاتى براى کفش و زیورآالت در کنار توئیتى هرزنگارانه درباره نوجوانان منتشر شده بود.
دیوید مادوکز رییس برند کول هان در این باره مى گوید: ما وحشــت کردیم. یا توییتر باید این چالش را برطرف کند یا ما آن را به هر 

شیوه اى که بتوانیم برطرف مى کنیم و این امر شامل نخریدن تبلیغ از توییتر نیز مى شود.
«سلست کارزول» سخنگوى توئیتر در بیانیه اى اعالم کرد: این شرکت به هیچ وجه هرزنگارى کودکان را قبول نمى کند و 
مشغول سرمایه گذارى منابع مالى براى حفظ ایمنى کودکان از جمله استخدام کارمندان جدید براى تعیین سیاست و 

اجراى راه حل هایى جدید است.
مچنین به گفته او توییتر از نزدیک مشغول همکارى با مشتریان تبلیغاتى و شرکایش است تا گام هایى 

براى پیشگیرى از این وضعیت اتخاذ کند.

 دست رد 
  شرکت هاى بزرگ 

 به توییتر 

خرید لپ تاپ سرفیس 
با وجود توصیه هاى فــراوان در خصوص انتخاب با قیمت کمتر

رمز هاى رایانه اى قوى، همچنــان برخى افراد از 
رمز هاى ضعیف استفاده مى کنند.

یک پژوهش جدید و جالب نشــان مى دهد تا چه 
میــزان برخــى از گذرواژه ها به راحتى شکســته 
مى شوند و به همین خاطر اســت که اگر شما نیز 
چنین گذرواژه هایى را اســتفاده مى کنید، باید هم 

اکنون آن ها را تغییر دهید.
پایگاه شــبکه تلویزیونــى «Times Now» در 
گزارشى اعالم کرد: قرار دادن گذرواژه هایى که به 
راحتى به خاطر آورده مى شوند، امرى شایع براى 
میلیون ها کاربر شبکه هاى اجتماعى در سراسر دنیا 
است؛ اما باید بدانید چیزى را که به راحتى به خاطر 
مى آورید، ممکن است به راحتى نیز از سوى هکر ها 

شکسته شود.
گذرواژه هایى (پسووردهایى) مانند «123456»، 
«ABCDEF» و یا «iloveyou» اگرچه به راحتى 
به خاطر سپرده مى شــوند، اما کارشناسان امنیتى 
به کاربــران توصیــه مى کنند تا به فکــر کلمات 

قوى ترى باشــند که دسترســى هکر هــا را به 
حساب هاى کاربریشان دشوارتر کند.

به خاطر انتخاب گذرواژه هایــى مانند آنچه که در 
باال ذکر شــد، میلیون ها کاربر هر روزه در جهان 
در خطر این قرار دارند که حساب هاى کاربریشان 

هک شود.
حال محققــان برخــى از رایج تریــن گذرواژه ها 
در جهان که ظرف چند ثانیه شکســته مى شــوند 
را فهرســت کرده اند. این تحقیق از ســوى یک 
شــرکت مدیریت گــذرواژه بــه انجام رســیده

 است. 
این شــرکت به کاربــران خود کمــک مى کند تا 
رمز هاى عبور خود را ســاماندهى کرده، نوشــته 
هایشــان را ایمن کرده و آن هــا را در یک مکان 

رمزگذارى شده نگهدارى کنند.
پژوهشگران این شرکت با افشاى یافته هایشان، 
اعالم کردند: اکنون زمان آن اســت تــا ببینیم آیا 
مردم از همان رمز هاى ضعیف اســتفاده مى کنند 

یا خیر.

در سال 2020، شرکت نوردپس فهرستى از 200 
عدد از بدترین گذرواژه ها را منتشــر کرد. در این 
فهرست همچنین شــمارى از کاربرانى که از این 
پسوورد ها اســتفاده مى کردند، منشن شده بودند 
و اشاره شــده بود چه مقدار زمان طول مى کشد تا 

فردى این پسوورد را بشکند. 
اما اوضاع در سال 2022 (ســال جارى میالدى) 
خیلى تغییــرى نکرده اســت و به نظر مى رســد 
میلیون ها نفر همچنان از همان گذرواز هاى ضعیف 
 «password»، «qwerty» ،«12345» ماننــد

استفاده مى کنند.
در فهرست ضعیف ترین پسووردها، «123456» 
در بیشتر کشور ها رتبه نخســت را دارد. همچنین 
گــذرواژه «123456789» نیــز در ظرف مدت 

کوتاهى شکسته مى شود.
 چهارمین گذرواژه از لحاظ بد بودن نیز خود کلمه 
«password» اســت که افــراد آن را به عنوان 
گذرواژه خــود انتخاب مى کنند و به ســرعت نیز 

شکسته مى شود.

ضعیف ترین گذرواژه هاى 
رایانه اى که به سادگى
 شکسته مى شوند

نکاتى که باید هنگام خرید گوشى هوشمند ۵G به آن توجه کنید

شــما مى توانید یــک لــپ تــاپ 128 گیگابایتى مایکروســافت ســرفیس 
ریفربیشد(تعمیرشده) را با قیمت 320 دالر تهیه کنید.

 مجموعه رایانه هاى شخصى سرفیس مایکروسافت اکنون طیف گسترده سخت 
افزارى و قیمت ها را پوشش مى دهد و هر مدلى براى ویندوز 11 آماده است.

لپ تاپ هاى بازسازى شده انتخابى عالى براى خریدارانى هستند که بودجه شان 
کمتر است.

این لپ تاپ سرفیس 2017 با رتبه باال که براى کارهاى ادارى خانگى، تماشاى 
 Core i۵ رسانه ها یا استفاده عمومى ایده آل اســت. این دستگاه داراى پردازنده
اینتل با فرکانس 2,5 گیگاهرتز است که قادر است تعداد زیادى برنامه را با سرعت 
کم اجرا کند؛ داراى 8 گیگابایت حافظه و 128 گیگابایت ظرفیت هارد دیسک 
است که آن را به یک مخزن عالى براى عکس هاى خانوادگى، فایل ها یا حتى 
فیلم ها تبدیل مى کند. این به طور کامل براى واى فاى با سیستم عامل ویندوز 
10 تنظیم شده است و عمر باترى یک ویژگى برجسته است. با شارژ کامل مى 
توانید بیش از 14 ساعت کار با این لپ تاپ انجام دهید، بنابراین به عنوان یک 
ایستگاه کارى مسافرتى عالى است. در نهایت، صفحه نمایش 13,5 اینچى 

داراى قابلیت صفحه نمایش لمسى است
در حال حاضر میتوان از اینجا لپ تاپ ســرفیس 2017 را با رنگ نقره اى 
با قیمــت 319,99 دالر خرید که 41 درصد کمتــر از MSRP اصلى 549 

دالرى است.

مى شوند و ب
چنین گذروا
اکنون آن ها
پایگاه شــبک
گزارشى اعال
راحتى به خا
میلیون ها کا
است؛ اما باید
مى آورید، مم
شکسته شود
گذرواژه هایى
ABCDEF»
به خاطر سپر
به کاربــران

ه بودجه شان شکسته مى شوند

گى، تماشاى 
Core i۵ ۵ده

 را با سرعت 
ارد دیسک
ل ها یا حتى 
مل ویندوز 
کامل مى 
نوان یک 
1 اینچى 

نقره اى
9ى549

منتظر 
عواقب 
خرید 

آیفون 14 
14 موجود در بازار، چگونه واردباشید

را فعًال  مشتریان: گوشى
کنیم!

به صورت  ى هاى ایفون14 که
همراه مســافر وارد کشور شده 
و فضاى مجازى با وعده «ثبت 
خته مى شــوند. اقدامى که در 
رز به صراحت جرم انگارى شده 

ارز، با قاچاق کاال و نون مبارزه
 با استفاده از تسهیالت در نظر 
ت مربوط براى کاالهاى مورد 
الت همراه مسافر»، به عنوان

ــى متخلف که وعــده ثبت و 
4فون 14 در آینده را به مشتریان 
اطالعات یک مسافر زودى از

روخته شده را ثبت کند. اگرچه 
ت از آن دارد که در حال حاضر 

فون14  هم ممکن نیست.

پیام فوق اینگونه استنباط مى شــود که ضوابط مربوط به  از
رجیســترى این گوشى با سوءاســتفاده از رویه مسافرى در 
گمرك انجام شده است؛ درعین حال بررسى ها حکایت از آن 

دارد که در سامانه همتا اساسًا تاکنون
یک مورد از این مدل برند  حتى
نیز  تجــارى اپل (آیفــون14)
چه به صورت رســمى و چه به 
صورت مســافرى، ثبت نشده 
و مورد تأیید و رجیسترى قرار 

نگرفته است.
نظر مى رســد ناشران این  به
آگهــى تبلیغاتى که گوشــى 
آیفون14 را وارد کشور کرده اند 
ابتدایىرجیسترى  تنها مراحل
در مبادى ورودى و گمرکات  را
هیچ انجام داده اند که البته به
وجه بــه معناى طــى تمامى
تشریفات مربوط به رجیسترى 

نیست؛ اما در عین حال به 
خریداران القا مى کنند که 
کاالیى که قصد خرید آن را 

دارند، به صورت قانونى وارد 

دست رد 
کت هاى بزرگ 

به توییتر
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دکتر مظهرى با اشــاره به مضرات استفاده از غذا هاى 
کنسرو شده مى گوید: پرطرفدارترین غذاى کنسروى 
در میان خانواده هاى ایرانى کنسرو تن ماهى است. باید 
بدانید که استفاده مداوم از این کنسرو به علت دارا بودن 
مقدار زیاد جیوه بر روى عملکرد مغز تاثیرات بســیار 

منفى مى گذارد.
تغییر ســبک زندگى در دهه هاى اخیر موجب شــده 
تا بسیارى از خانواده ها به سمت اســتفاده از غذا هاى 
کنسروى و فراورى شــده روى بیاروند. غذا هایى که 
به گفته کارشناســان عوارض بسیار جدى بر سالمت 
اعضاى خانواده و به خصوص کــودکان دارند و مواد 
نگهدارنده موجود در آن ها یکى از متهمان ردیف اول 

شیوع انواع سرطان ها در این سال ها بوده است.
قیمت مناســب و آماده ســازى ســریع و آسان شاید 
مهمترین دلیل خانواده ها براى گرایش به سمت استفاده 
از غذا هاى کنسروى و فراورى شده باشد. اما آیا تا کنون 
به عواقب استفاده مداوم از این محصوالت غذایى فکر 
کرده اید؟ اینکه غذا هاى کنسروى با استفاده از چه نوع 
ترکیباتى ماندگارى خود را طى این مدت طوالنى حفظ 

مى کنند؟
مواد و ترکیبــات نگهدارنــده و افزودنى که شــامل 
رنگ هاى خوراکى و طعم دهنده هاى شیمیایى مى شود 
با همین هدف یعنى افزایش زمــان نگهدارى و بهتر 
شدن طعم به مواد غذایى افزوده شده اند. رنگ و لعابى 
که گاهى براى پوشاندن طعم فاسد شده مواد غذایى نیز 

به کار برده مى شود.

اولویت باید با غذاى سالم باشد
سید ضیاالدین حســینى مظهرى، دکتراى تخصصى 
تغذیه و رژیــم درمانى درباره مضرات اســتفاده از این 
محصوالت غذایى به خصوص براى کودکان توضیحات 

مهمى مى دهد: «شــاغل بودن مادران موجب شده تا 
بسیارى از خانواده به سمت استفاده از غذا هاى کنسروى 
روى بیاورند، زیرا فرصت کافى براى تهیه و آماده سازى 
غذا ندارند، اما این خانواده ها باید بدانند که فرزندانشان 
بیشــتر از پول به تغذیه و تن ســالم نیاز دارند تا فکر و 

اندیشه اى کارآفرین داشته باشند.»
این متخصص تغذیه ادامه مى دهد: «بسیار مهم است 
که خانواده ها با برنامه ریزى درســت غذا هایى را تهیه 
کنند که به خصوص براى بچه ها مفید باشد. به اعتقاد 
بسیارى از کارشناسان تغذیه استفاده از غذا هاى منجمد 
خانگى که با عشــق و مهر مادرى تهیه شــده بسیار 
ارزشمندتر از غذا هاى آماده و کنسروى است. عالوه بر 
این غذا هاى یخ زده خانگى ارزش غذایى بسیار باالترى 

از غذا هاى کنسروى دارند.»
دکتر مظهرى با اشــاره به مضرات استفاده از غذا هاى 
کنسرو شده مى گوید: «پرطرفدارترین غذاى کنسروى 
در میان خانواده هاى ایرانى کنسرو تن ماهى است. باید 
بدانید که استفاده مداوم از این کنسرو به علت دارا بودن 
مقدار زیاد جیوه بر روى عملکرد مغز تاثیرات بســیار 
منفى مى گذارد. از ســوى دیگر نجوشاندن و استفاده 
از کنسرو هایى که تغییر شکل ظاهرى داده اند احتمال 

مسمومیت را بسیار جدى مى کند.»

کپک زدگى در کنسرو ها را جدى بگیرید
وى با اشاره به استفاده از غذا هاى کنسروى که کپک زده 
اند، گفت: «برخى تصور مى کنند اگر کپ هاى ایجاد شده 
بر روى کنسرو ها را جدا کنند مشکل حل شده و دیگر 
منعى در اســتفاده از آن محصول وجود ندارد، اما اصال 
اینگونه نیست و مشکل اصلى از همین جا آغاز مى شود. 
هنگامى که رب گوجه کپک مى زند این کپک ها نوعى 
سم به نام مایکوتوکسین تولید مى کنند. حتى اگر شما 

قسمت کپک زده و الیه زیرین آن را بردارید باز هم خطر 
وجود دارد. زیرا ممکن است سم به الیه هاى زیرین نیز 
نفوذ کرده باشد. همچنین هاگ هاى مولد این کپک ها 
نیز بسیار ریز بوده و با چشم قابل مشاهده نیستند. ممکن 
اســت این هاگ ها همچنان در رب گوجه باقى مانده 
باشند؛ بنابراین به نظر مى رسد حتى اگر کپک را به طور 
کامل از رب حذف کنید باز هم نمى توانید سم ناشى از آن 

و یا هاگ هاى مولد آن را از بین ببرید.»

دور زدن فاسد شــدن غذا با رنگ هاى 
شیمیایى

این دکتراى تخصصى تغذیه و رژیم درمانى 
یکى دیگر از نکات مهم در خصوص 
غذا ها و محصوالت فرآورى شــده 

اســتفاده از رنگ و لعاب در تهیه مواد غذایى مى داند 
و ادامه مى دهــد: «در برخى از مــوارد تولید کنندگان 
براى رفع مشــکل فاسد شــدن محصوالت غذایى از 
رنگ هاى شــیمیایى و ادویه هایى با طعم و عطر باال 
استفاده مى کنند تا این مشکل را بپوشانند و درست در 
همین جاست که سالمت مردم و به خصوص کوکان 
به صورت جدى به خطر مى افتد و دچار مسمومیت هاى 
غذایى مى شوند. از همین رو توصیه مى کنیم که تحت 

هیچ شرایطى از غذا هایى که رنگ بسیار زیاد و 
یا ادویه هاى بسیار زیادى دارند استفاده نکنید.»

از بروز سرطان تا بیش فعالى در کودکان
بروز سرطان در بزرگســاالن و ایجاد بیش فعالى در 
کودکان از مضرات جدى استفاده دائم از غذا هاى کنسرو 
شــده با میزان باالى مواد نگهدارنده اســت: «برخى 
اثرات کوتاه مدت مواد شیمیایى افزودنى بر بدن شامل 
سردرد، افزایش وزن، آلرژى، بیش فعالى به خصوص در 
کودکان و کاهش سطح انرژى، تمرکز و سطح ایمنى 
بدن مى شــود. اثرات طوالنى مدت این افزودنى ها بر 

بدن نیز ممکن است به بروز ســرطان و بیمارى هاى 
قلبىـ  عروقى منجر شود. انواع بدخیمى ها، آسیب هاى 
جدى گوارشى، عوارض در سلســله اعصاب مرکزى 
مانند مولتیپل اسکلروز یا آلزایمر و افزایش فشارخون 
از خطرناك ترین زیان هایى است که به دنبال مصرف 
درازمدت و مستمر خوراکى هاى حاوى افزودنى در فرد 
ایجاد مى شود؛ بنابراین مصرف این نوع از غذا ها بسیار 
باید محدود شود و تا حد امکان در برنامه غذایى کودکان 

قرار نگیرند.»

کارشناس مسئول بیمارى هاى قلب و عروق اداره بیمارى هاى 
غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره به نقش استرس ها در بروز 
مشکالت و بیمارى هاى قلبى، در عین حال تاکید کرد: در مورد 
داروهاى بدن سازى، برخى اسیدهاى آمینه مصرف مى کنند 
که این اسیدهاى آمینه مى تواند آریتمى قلبى خطرناك ایجاد 
کند؛ بنابراین تاکید مى کنیم جوانان کمتر از این داروها استفاده 
کنند و بیشتر سعى کنند پروتئین هاى سالم مانند تخم مرغ و 

... مصرف کنند.
دکتر طاهره سماوات با اشاره به نقش خود افراد در پیشگیرى از 
بروز بیمارى هاى غیرواگیر بویژه بیمارى هاى قلبى و عروقى، 
گفت: افراد باید نســبت به سالمت خود حســاس باشند زیرا 
اولین کسى که ســالمت ما را حفظ مى کند، خودمان هستیم. 
باید با استرس ها کنار بیاییم و مســائل را خیلى بزرگ نکنیم؛ 
زیرا اســترس در وقوع بیمارى هاى مرتبط بــا قلب و عروق 
بویژه فشارخون موثر است. استرس هاى مداوم باعث افزایش 
فشارخون و قندخون مى شوند و این دو مهم ترین عوامل خطر 

بیمارى هاى قلبى و عروقى هستند.

او با اشــاره به اینکه مردان بیش از زنان به بیمارى هاى قلبى 
مبتال مى شــوند، تصریح کــرد: هورمــون محافظت کننده 
اســتروژن در خانم ها تا سن یائســگى مى تواند عوامل خطر 
بروز بیمارى قلبى را کاهش دهد، اما پس از آن مردان و زنان 
تقریبا آمار یکســانى در زمینه بیمارى هــاى قلبى و عروقى 

خواهند داشت.
وى افزود: گاهى جوان ترها از داروها یا موادى که غیرقانونى 
است استفاده مى کنند. این مواد شــامل ال اس دى، شیشه، 
کوکائین و... است که مى تواند سبب بروز ایست قلبى و یا سکته 
مغزى شود. در مورد داروهاى بدن سازى، برخى اسیدهاى آمینه 
مصرف مى کنند که این اسیدهاى آمینه مى تواند آریتمى قلبى 
خطرناك ایجاد کند؛ بنابرایــن تاکید مى کنیم جوانان کمتر از 
این داروها استفاده کنند و بیشتر سعى کنند پروتئین هاى سالم 

مانند تخم مرغ و گوشت مصرف کنند.
کارشناس مسئول بیمارى هاى قلب و عروق اداره بیمارى هاى 
غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بیمارى هاى قلبى 
و عروقى 42 درصد عامل مرگ و میر در کشــور است، گفت: 
مرگ ومیرهاى زیر 70 سال باالیى هم داریم اما این روند در 
ایران خیلى هم با آنچه که در دنیا رخ مى دهد، متفاوت نیست. 
اقوام مختلفى در کشور ما زندگى مى کنند که نوع زندگى،  کار، 
تحرك، تغذیه و اســترس هاى متفاوتى دارنــد و ما باید علل 
مختلفى که باعث افزایش فشــارخون بــاال در اقوام مختلف 

مى شود را بررسى کنیم تا روى عوامل خطر کار کنیم.
وى افزود: مثال در یاسوج میزان مصرف نمک خیلى باال بوده 
است که در این نقطه برنامه ریزى مرتبط انجام شده است. اما 
موضوع عوامل خطر مرتبط با بروز بیمارى هاى قلبى و عروقى 
چند وجهى است و تمام عوامل بر عهده وزارت بهداشت نیست 

و چند سازمان باید کمک کنند.

توجه شما را به این قاتل خاموش جلب مى کنیم!

داروهاى بدنسازى چه تأثیرى روى قلب دارند؟

براى مصرف کننده  عادى یک راه بیشــتر براى شناسایى 
عسل وجود ندارد؛ آن هم استفاده از حواس است. رنگ و 
غلظت عسل نمى تواند عاملى تعیین کننده براى شناسایى 
کیفیت این محصول باشد چراکه غلظت و رنگ عسل بسته 
به شرایط اقلیمى تولید آن متفاوت است اما عسل طبیعى، 

عطر و طعم گل ها را دارد.

عسل مرغوب چه ویژگى هایى دارد؟
عســل از جمله ارزشــمندترین مواد غذایى و سرشار از 
سودمندترین مواد حیاتى اعم از مواد آلى، معدنى، قندهاى 
طبیعى، انواع ویتامین  است که براى تولید آن، زنبورعسل 
شهد بهترین گل ها را مکیده و پس از افزودن انواع آنزیم ها و 
انجام چند کنش شیمیایى، شهد را تبدیل به مایعى خوشبو، 

نشاط   آور، نیروزا و شفابخش به نام عسل مى کند.
علیرغم اینکه عسل در طب سنتى جایگاه ویژه اى دارد در 
کشور ما نه تنها از جنبه  درمانى به این محصول بى توجهى 
شده بلکه در سبد غدایى خانواده ها نیز مورد بى مهرى قرار 
گرفته که مصرف کنندگان یکــى از دالیل عدم مصرف 
این محصول را تقلبى بودن و نبود عسل با کیفیت در بازار 

مصرف عنوان مى کنند.
در این میان مصرف کنندگان نشانه هایى براى شناسایى 
عسل طبیعى از عسل تقلبى مطرح مى کنند؛ گروهى از مردم 
براین باورند که عسل وقتى بلورین، کدر و ته نشین شود، 
تقلبى است و عسل سالم و طبیعى همیشه صاف و شفاف 

مى ماند اما این باور اشتباه است.
مصرف کننده  ایرانى، عسل خوب، خالص و طبیعى را عسلى 
مى داند که رنگش کهربایى تیره مانند عقیق و سفت باشد 
و اصطالحا «کش» آمده و اگر یک روز در یخچال گذاشته 
شود، بلورین نشود و چنانچه قاشــقى از آن برداشته شود، 
قطراتى که سرازیر مى شــود به صورت باریکه اى پیوسته 

باشد و قطع نشود.

مالك انتخاب عسل خوب چیست؟
براى مصرف کننده  عادى یک راه بیشــتر براى شناسایى 
عسل وجود ندارد؛ آن هم استفاده از حواس است. یعنى با 
چشم، شکل ظاهرى عسل را ارزیابى، با بینى بو و با زبان مزه 
کرده و اگر مجموعه این عوامل مناسب بود و عسل عطر و 
طعم گل ها را داشت، عسل طبیعى است و ارزش دارد که 

بهاى آن را در حد معقول پرداخت.

شکرك زدن نشانه  نامرغوب بودن عسل 
نیست

آنچه در اصطالح «رسوب  کردن و شکرك زدن» مى گویند 
و به خاطر وجود کلمه شــکر در ذهن، تقلبى  بودن عسل 
را تداعى مى کنــد، چیزى جز پدیده  «بلورین شــدن» یا 

«کریستالیزاسیون» نیست.
عسل به علت درصد باالى مواد قندى که دارد در واقع یک 
ماده  جامد است که زیر شرایط بسیار شکننده اى به صورت 

مایع درمى آید. این ماده اشباع شده قندى باید در واقع جامد 
باشــد اما به طور اتفاقى مایع اســت، لذا به محض این که 
شرایط آماده شــود، این دگرگونى فیزیکى یعنى بلورین  

شدن پدید مى آید.
امــا این موضــوع بــه انــدازه اى تاثیر منفــى در ذهن 
مصرف کنندگان ایجاد کرده که از یکســو مشکل بزرگى 
براى تولیدکننــدگان در جریان عرضه به بــازار به وجود 
مى آورد و از سوى دیگر براى مصرف کنندگان از نظر طبیعى 

بودن عسل مایع، شک و شبه ایجاد مى کند.
باید توجه داشت شکرك زدن و خاصیت تبلور عسل نشانه  
نامرغوب بودن آن نیست اما بعضى افراد به اشتباه عسل 

بلورى شده را مصنوعى یا تقلبى مى دانند.

چگونگى تشخیص عسل طبیعى بلورى 
شده از شبه عسل تقلبى شکرك زده

براى شناسایى عسل طبیعى بلورى شده از شبه عسل تقلبى 
شکرك زده باید دانست تنها عسل طبیعى مى تواند کم کم و 
به مرور زمان کدر و ته نشین شود و رسوب کند و شکرك آن 
مانند شکرك طبیعى شیره  خرما نرم بوده و هنگام خوردن 
ممکن است اندکى زبرى داشته باشد اما هیچ گونه صدایى 
زیر دندان احساس نمى شود اما شکرك شبه عسل تقلبى 
(شکر آب شده و ...) مثل نبات ســفت بوده و به سختى با 
قاشق جدا شــده و موقع خوردن مانند دانه هاى آب نبات، 
شکر و مرباى شکرك زده زیر دندان صدا داده و همچون 

شکالت به دندان ها مى چسبد.
مهم ترین نکته  این که این گونه شــبه عسل ها بدون کدر 
شدن و ته نشین شدن خیلى سریع و در زمانى کوتاه شکرك 

مى زدند.

گونه هاى مختلف عسل
- عســل طبیعى؛ از ماده شــیرینى که زنبورعســل 
تنها از شــهد گل ها و گیاهان جمع آورى کــرده و پس از 
دگرگونى هاى الزم، در ســلول هاى مومى شان در کندو 

ذخیره کرده باشد، تولید مى شود.
- عسل تغذیه اى؛ از ماده  شیرینى که زنبور عسل عالوه 
بر استفاده از شهد گل ها و گیاهان از شربت، شکر و ... که 
در اختیار آنها مى گذارند، استفاده کرده باشد. این گونه عسل 
قطعا کیفیت و خواص عسل طبیعى را ندارد اما متاسفانه در 
فروشگاه هاى مواد غذایى به فراوانى عرضه شده و به دلیل 

قیمت مناسب با اقبال عمومى مواجه مى شود.
- عسل تقلبى؛ مایعى اســت شیرین شبیه عسل که از 
گلوکز تجارى، شکر، اسید ستریک، اسانس و ... که پس از 
پخته شدن به دست مى آید. در تهیه و تولید این  شبه عسل، 
زنبور هیچ دخالتى ندارد و در آزمایشــگاه به آسانى قابل 
شناسایى است. این گونه شبه عسل ها نه تنها فاقد هرگونه 
خاصیت درمانى - غذایى است بلکه براى سالمتى انسان 

زیان آور است.
متاسفانه شــبه عســل ها به صورت گســترده تولید و 

به بازار عرضه شــده و به دلیل قیمت ارزان با اســتقبال 
مصرف کنندگان روبه رو مى شود.

- عسل تک گل؛ به عســلى مى گویند که زنبور عسل، 
شــهد را از روى یک نوع گل جمع آورى کرده باشد مانند 
عسل آویشن، اقاقیا، ســدر (کنار)، گون، مرکبات و ... این 
گونه عسل کاربرد درمانى داشته و معموال قیمت باالترى 

نسبت به عسل هاى دیگر دارد.
- عسل چهل گیاه؛ عســلى که زنبور عسل، شهد را از 
روى گل هاى گوناگون جمع آورى کرده باشد یا چند عسل 
تک گل را طبق فرمول خــاص (که از نظر خواص، رنگ، 
عطر و سعم مطابق ذائقه  بیشتر مصرف کنندگان باشد) با 
یکدیگر مخلوط کنند. این گونه از عسل طبیعى نیز کاربرد 

درمانى دارد.
-عسل موم دار؛ چون سرشــار از گرده ى گل، بر موم 
و موم طبیعى بوده و حرارت ندیده اســت از نظر خاصیت، 
طعم و عطر کیفیت باالیى دارد. به دلیل اســتفاده از دارو 

براى بهبود و درمان بیمارى هاى زنبورعسل و رسوب 
درصدى از آن در موم  شــان، بهتر است از مصرف 

درصد پیوسته  این گونه ى عسل (حداکثر 10 
میزان مصرف) خوددارى شود.

متاسفانه افراد سودجو با 
دســتگاه هاى موم ساز و 
پارافین (ماده  اولیه که 
در تهیه شــمع به کار 

مى رود) شبه موم تقلبى ســاخته و با قرار دادن مقدارى از 
این موم هاى پارافینى در شبه عسل تقلبى، موجب گمراهى 

مصرف کنندگان را فراهم مى آورند.
- عسل بهاره؛ به عسلى مى گویند که در اواخر فصل بهار 
به دست آمده باشد، مانند عسل مرکبات، اقاقیا و درختان 

میوه اى مانند زردآلو، گالبى، بادام و ...
- عسل پاییزه؛ عسلى که از اوایل تابستان تا میانه  پاییز 

تولید شــده و بیشتر از شهد به وسیله زنبور 
ن  هــا صحرایى است.گیا

عسل مرغوب چه ویژگى هایى دارد؟

آشپزى دنیاى رنگارنگى از عطر ها و طعم هاست. 
براى پخت یک غذاى خوشمزه و خوش رنگ و 

لعاب همیشه دانستن روش پخت و داشتن مواد 
اولیه کارساز نیست. 

گاه بــراى اینکه غذاى خوشــمزه ترى 
تهیــه کنیم، نیــاز داریم تا بــا برخى از 
چاشنى ها در دنیاى آشپزى آشنا شویم. 

چاشنى هایى که مى توانند در کنار مواد اولیه 
تازه و مرغوب به بهتر شدن کیفیت غذا هم کمک 

کنند.
 چاشنى ها شامل انواع ادویه، سبزیجات معطر، انواع 
سس و... هستند که هر کدام کاربرد جداگانه اى در 

دنیاى آشپزى دارند.
 یکى از مهم ترین این چاشنى ها، سبزیجات معطر 
هستند که عطر و طعم غذا ها را دگرگون مى کنند، 
با این شرط که بدانیم کدام سبزى را براى طبخ چه 
غذایى استفاده کنیم. در این مطلب مى خواهیم 6 
نوع سبزى خوشــبو و پرکاربرد را براى طبخ انواع 
غذا به شما معرفى کنیم؛ پس در ادامه با ما همراه

 باشید.

برگ بو
برگ بو طعم تندى دارد و اگر آن را خرد کنید، این 
بوى تند و قوى بیشتر مى شود. هر قدر زمان پخت 
غذا بیشتر باشد، طعم برگ بو هم بهتر خواهد شد. 
از برگ بو براى پخت مرغ، گوشت و طعم دار کردن 

ماهى مى توانید استفاده کنید.

رزمارى
رزمارى خشــک 

تندتــرى شده نسبت به نوع تازه آن عطر و طعم 
دارد. از این سبزى مى توانید براى مزه دار کردن مرغ 
و گوشت و همچنین براى طعم دادن به سیب زمینى 

استفاده کنید.

ریحان
ریحان طعم شیرین و تندى دارد و عطر خشک شده 
این سبزى نسبت به تازه اش، تندتر است. ریحان را 
معموال همراه با سیر در غذا به کار مى برند و براى 
طعم دادن به انواع ســاالد و سس ها همچنین در 
غذا هایى که داراى گوجه فرنگى هســتند، از آن 

استفاده مى شود.

شوید
شوید تازه نسبت به خشــک شده اش عطر و طعم 

بیشترى دارد. از شــوید براى طعم دار کردن 
ســس ها و چاشنى هاى ساالد اســتفاده مى شود؛ 
همچنین براى خوشمزه شدن خیارشور و در کنار 

ماهى و سبزیجات از آن استفاده مى کنند.

مرزنجوش
مرزنجوش به خصوص نوع وحشى آن طعم تندى 
دارد. از مرزنجوش در غذا هــاى تند مدیترانه اى و 
غذا هایى که داراى گوجه فرنگى اســت، استفاده 
مى شود؛ همچنین براى طعم دار کردن سس پاستا 

و یا ریختن روى انواع پیتزا کاربرد دارد.

مریم گلى
مریم گلى خشک شده طعم تلخ و قوى اى دارد. از 

این ســبزى براى طعم دار کردن گوشت گوساله، 
اردك و سوسیس استفاده مى شود.

یک نکته کلى درباره سبزیجات معطر
ســبزیجات معطر تازه براى اســتفاده در ساالد 
و سس نسبت به انواع خشــک شده آن ها بهتر 
هستند. اســتفاده از ســبزیجات خشک شده در 
غذا هایى مانند خــوراك یا خورش که زمان پخت 

طوالنى ترى دارند، بهتر است. 
سبزیجات خشک به صورت فریز شده عطر و بو و 
مزه بهتر و همچنین طعم قوى ترى دارند؛ بنابراین 
نسبت به نوع تازه آن باید به مقدار کمترى از آن ها 
استفاده کرد. اگر ســبزیجات خشک شده را داخل 
ظروف در بسته و در جاى تاریک نگهدارى کنید، 
عطر و بوى آن ها تا بیش از یک سال باقى مى ماند 

و قابل استفاده است.

سبزیجات مخلوط
ســبزیجات معطر مخلوط ترکیبى از مرزنجوش، 
ارگانو، رزمارى، مرزه و آویشــن هستند. از ترکیب 
این ســبزیجات مى توانید براى تهیه انواع سس، 
خوراك هــا و غذا هایى که با گوجــه فرنگى پخته 
مى شوند، استفاده کنید. این سبزیجات براى روى 
انواع پیتزا و سیب زمینى سوخارى نیز کاربرد دارند. 
به طور کلى از ترکیب این ســبزیجات مى توانید 
براى تهیه خورش هایى که مرغ و گوشــت دارند، 

استفاده کنید.

سبزى هایى براى خوش طعم کردن غذا

ب حذف کنید باز هم نمى توانید سم ناشى از آن 
اى مولدآن را از بین ببرید.»

 زدن فاسد شــدن غذا با رنگ هاى 

به صورت جدى به خطر مى افتد و دچار مسمومیت هاى 
تحتتحت یمکنیم کهکه غذایى مى شوند. از همینرو توصیه مى

زی زیاد و که رنگ بسیار از غذا هایى هیچ شرایطى
یا ادویه هاى بسیار زیادى دارند استفاده نکنیدید.»

ر وص ى ش رژ شوزن ز ر ر
کودکان و کاهش سطح انرژى، تمرکز و سطح ایمنى 
بر بر اث. اثراتراتطوالنطوالنىمدى مدتایت اینافن افزودنزودنىهاى ها بدنبدنمىشمى شــودــود.

ایجاد مى شود؛ بنابراین مصرف این نوع از غذا ها بسیار 
برنامه غذایى کودکان  باید محدود شود و تا حد امکان در

نگیرند.» ررار قق
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به رو مى شود.
ببه عســلى مى گویند که زنبور عسل، 
کنوع گل جمع آورى کرده باشد مانند 
ســدر (کنار)، گون، مرکبات و ... این  ،
درمانى داشته و معموال قیمت باالترى 

ى دیگر دارد.
اه؛ عســلى که زنبور عسل، شهد را از 
گون جمع آورى کرده باشد یا چند عسل 
مولخــاص (که از نظر خواص، رنگ، 
 ذائقه  بیشتر مصرف کنندگان باشد) با 
ند. این گونه از عسل طبیعى نیز کاربرد 

 چون سرشــار از گرده ى گل، بر موم 
حرارت ندیده اســت از نظر خاصیت، 
 باالیى دارد. به دلیل اســتفاده از دارو 

بببببببببببببببببسوب ن بیمارى هاى زنبورعسل و ر
مشــان، بهتراست از مصرف

درصد 0عسل (حداکثر 10
دارى شود.

دجو با
ووووووووووووو وووووو ووو و وز و سا
هههه که
کار

این موم هاى پارافینى در شبه عسل تقلبى، موجب گمراهى 
مصرف کنندگان را فراهم مى آورند.

- عسل بهاره؛ به عسلى مى گویند که در اواخر فصل بهار 
به دست آمده باشد، مانند عسل مرکبات، اقاقیا و درختان 

میوه اى مانند زردآلو، گالبى، بادام و ...
- عسل پاییزه؛ عسلى که از اوایل تابستان تا میانه  پاییز 

تولید شــده و بیشتر از شهد به وسیله زنبور 
ن  هــا صحرایى است.گیا
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آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود قســمتى از امالك بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بیدگل به علت عدم 
حضور مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاى مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصى امالك مرقوم در تاریخ هاى تعیین شده 
در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شــد و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدى به روز بعد موکول خواهد شد.
امالك و ابنیه بخش سه آران و بیدگل

شماره هاى فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه آران و بیدگل
52 فرعى: خانم فاطمه سعیدى بیدگلى به شناسنامه شماره 91 کدملى 6199686519 

فرزند سعید نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 411 مترمربع
شماره هاى فرعى از پالك 424 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

2 فرعى: آقاى حسین حســینى بیدگلى به شناسنامه شماره 92 کدملى 6199672305 
فرزند دخیل نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32,50 مترمربع

شماره هاى فرعى از پالك 2360 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
21 فرعى: خانم عطاء سالمى آرانى به شناسنامه شــماره 170 کدملى 6199502248 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193,5 مترمربع مفروز و مجزى 

از 5و9و10 فرعى و قسمتى از مشاعات
شماره هاى فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه آران و بیدگل

10357 فرعى: آقاى امیرحسین محتشمى به شناسنامه شماره 1250007887 کدملى 
1250007887 فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 260,64 مترمربع 

مفروز و مجزى از قسمتى از 1212 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 2704 اصلى واقع در دستجرد و غیاثه بخش سه آران و بیدگل
410 فرعى: آقاى حسین شیبانى بیدگلى به شناســنامه شماره 6190019714 کدملى 
6190019714 فرزند شــمس اله و خانم نرگس مرشــدى بیدگلى به شناسنامه شماره 
6190119395 کدملى 6190119395 فرزند مجید (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 150 مترمربع مفروز و مجزى از باقیمانده 252 فرعى
1401/08/14

به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 (سى) روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1401/07/20 – م الف: 1388124 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران 

و بیدگل- حامد فکریان آرانى/7/152

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ  پالك  شماره 2501 فرعى  واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد 
حمیدیان فرزند یحیى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 
1401/08/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعــد انجام مى پذیرد. لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 
انتشــار: 1401/07/20 – م الف: 1391609 - رئیس اداره ثبت اسنادوامالك 

بخش مهردشت – نصراله علینقیان/7/171

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 5172 فرعى مجزى شده 
از پالك 1983 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام مریم مجنونى دهقى فرزند مسلم در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1401/08/12 ســاعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حدود روز 
بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 
سى (30)روز پذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1401/07/20 – م الف:1391613 

- رئیس اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت - نصراله علینقیان/7/172

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 1055 مورخ 1401/02/17 آقاى محســن یزدانى فرزند مصطفى 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 4909/30 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
6 اصلى واقــع در بخش 12 حوزه ثبــت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى 
مشاعى میباشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/07/20 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم:1401/08/05 – م الــف: 1391576 - - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 
سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/7/173

آگهى فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030009464 – تاریخ ارسال نامه: 1401/07/12 -  خانم 
توران جاللى جالل آبادى فرزند  عباســعلى طبق درخواســت وارده به شــماره 
140121702030018386 مورخ 1401/06/09 و  باســتناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
پنج دانگ و نیم مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 15 فرعى از 45 اصلى ( 
که به موجب بخشنامه استاندارد سازى به پالك 45/34 تغییر یافته است)  واقع 
در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 119 دفتر 90 امالك 
ذیل ثبت 11937/9070 بنام خانم توران جاللى جالل آبادى فرزند عباســعلى 
ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 902907  صادر و تسلیم گردیده است و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت نامعلوم و خانه 
تکانى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 

گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشــار:1401/07/20 – م الف: 1390973 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - 
سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف مظاهر عباسى قلعه 

شاهى/7/175

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه کوهى به استناد برگ انحصار وراثت 44- 1370/3/7 دادگاه حقوقى 
2 مستقل اردستان و فرم 19 مالیاتى 7607- 1400/9/23 امور مالیاتى اردستان 
تقاضاى صدور سند ســهم االرث پدرى خود از پالك هاى 55 اصلى علیا و 80 
اصلى علیا را نموده و اظهار داشته ســند متوفى و مورثشان نزد احدى از ورثه بنام 
اکبر کوهى میباشد که مراتب ذیل تبصره 3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به آقاى 
اکبر کوهى در تاریخ 1401/6/17 اخطار گردید لیکن در مهلت ده روزه قانونى هیچ 
گونه پاسخى نفیًا یا اثباتًا به این اداره ارسال نشد لذا مراتب طبق تبصره 3 ماده 120 
اصالحى آئین نامه قانون ثبت یک نوبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت 
تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهى و یا وصول 
واخواهى بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنى طبق مقررات اقدام 
و سند اولیه ابطال وسند سهم االرث صادر خواهد شد . تاریخ انتشار:1401/07/20 
– م الف: 1391009 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک 

اردستان/7/176

اداره کل دیوان محاســبات اصفهان اعالم کرد: بلوکه 
کردن اعتبارات پروژه قطار شهرى اصفهان خالف واقع 
اســت. محمد نورصالحى، رییس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان یکشنبه 17 مهر جارى در جلسه علنى این شورا 
گفت: سال قبل 750 میلیارد تومان براى تکمیل خط دوم 
قطار شهرى و همچنین خرید اتوبوس هاى جدید در نظر 
گرفتیم که 2 ماه قبل به حساب شهردارى واریز شد اما 
دیوان محاسبات استان این رقم را بلوکه کرده است. اداره 
کل دیوان محاسبات استان اصفهان روز سه شنبه در این 
باره اعالم کرد: «اظهارات رییس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان خالف واقع بوده و ناشى از عدم اشراف او نسبت 

به موضوع مطروحه است.» اداره کل دیوان محاسبات 
استان اصفهان تاکید کرد: «طبق بررسى ها، ترك فعل 
مدیران شهردارى و ســرباز زدن از سیاست هاى توسعه 
اى شــهر در جهت منافع عمومى محرز و مسلم است،  
به جهت حرفه اى و در راســتاى اقدامات پیشگیرانه و 
مشورتى دیوان محاسبات کشور به ایشان و کلیه مدیران 
دستگاه هاى اجرایى توصیه مى شود تا قبل از احاطه به 
هر موضوع مالى و بدون استناد قانونى اظهار نظر نکنند، 
شایان ذکر است عملکرد شــهردارى درباره هزینه کرد 
وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت در سنوات ماضى 

تحت رسیدگى این دیوان است».

مرحله نخست طرح هوشمندســازى یارانه نان تکمیل 
شده اما اجراى مرحله دوم این طرح تا آبان ماه به تعویق 
افتاد. دبیر کمیته گندم، آرد و نان استان اصفهان با بیان 
اینکه مرحله دوم طرح هوشمند سازى نان قرار بود مرداد 
اجرا شــود که به تعویق افتاد گفت: نکته قابل توجه در 
اجراى مرحله دوم طرح، رتبه بندى نانوایى ها بر اساس 
نظر مردم و بازرسى ها است و این رتبه بر میزان دریافت 
آرد یارانه اى و کمک هزینه اى که دولت به آنان پرداخت 
مى کند اثر خواهد داشت. اصغر مهدوى افزود: در مرحله 
اول هوشمند سازى از چهار هزار و 484 نانوایى در استان 
چهار هزار و 413 نانوایى به دستگاه هاى کارتخوان مجهز 

شدند. وى گفت:به طور میانگین ماهانه حدود 35 هزار تن 
آرد به نانوایان یارانه پز (قیمت دولتى) در سامانه یکپارچه 

فروش آرد ارائه مى شود.
دبیر کمیتــه گندم، آرد و نان اســتان اصفهــان افزود: 
نانوایى هاى آزاد پز هم مجهز به دســتگاه خواهند شد و 
آرد آزاد هم با نرخ ثابت در سامانه یکپارچه فروش آرد در 

نظر گرفته مى شود.
مهدوى با اشاره به تشکیل ستاد رصد وضعیت گندم، آرد 
و نان گفت: در این ســتاد تراکنش هاى نانوایان بررسى 
مى شود و در صورت احراز تخلف به تعزیرات حکومتى 

ارسال مى شود.

دیوان محاسبات اظهارات 
رئیس شوراى شهر را رد کرد

تعویق هوشمندسازى
یارانه نان تا آبان ماه

تولید روزانه 23 میلیون لیتر 
گازوییل یورو 5 

با بهره بردارى از واحد شیرین سازى گازوییل در شرکت 
پاالیش نفـت اصفهان امـکان تولید گازوییـل یورو 5 
فراهم شد. معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: در مجتمع بخش جنوبى پاالیشگاه اصفهان که 
واحـد تصفیه گازوییل یکـى از آنهاسـت، متخصصان 
این شـرکت موفق به حذف 300 تن گوگرداز گازوییل 
تولیدى و استحصال آن بصورت گوگرد گرانولى شدند. 
اصغر صابرى افزود: 90 درصد تجهیزات واحد شیرین 
سازى گازوییل تولید ملى اسـت . وى گفت: روزانه 23 
میلیون لیتر گازوییل یورو 5 در این واحد تولید مى شود.

تقدیر آبفاى چهارمحال
از آبفاى اصفهان 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و 
بختیارى با ارسال تقدیرنامه اى به حسین اکبریان مدیر 
عامل آبفاى استان اصفهان از همکارى و مساعدت وى 
و کارکنان این شـرکت در کنترل تنش آبـى مرداد ماه 
سال جارى تقدیر و تشـکر کرد. در متن این تقدیرنامه 
آمـده اسـت: بدینوسـیله الزم مـى دانـم از زحمـات و 
همکارى هاى بى شـائبه و موثرى که در انجام تامین 
آب آشـامیدنى شـهرکرد در مرداد ماه 1401 با شرکت 
آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیارى داشته اید، 
تقدیر و تشکر نموده و موفقیت و بهروزى روزافزونتان را 

از درگاه ایزدمنان مسئلت دارم.

خبر

خورشید کیایى
در حالى در هفته سوم پاییز به سر مى بریم همچنان 
بازار نوبرانه ها در اصفهان آنطور که باید و شاید گرم 
نشده اســت و هنوز میوه هاى تابســتانى بر تخت 
قیمت ها نشســته اند و تقریبًا 70 درصد از بازار در 

اختیار آنهاست. 
از گالبى شــاه میوه تابســتان با کیلویى 100 هزار 
تومان در بازار اصفهان که بگذریم، بقیه میوه ها هم 
از جمله ســیب و انگور هنوز از حوالى 30 و 40هزار 
تومان پایین نیامده اند. در این میــان البته از موز و 
بعضى میوه هاى خاص دیگر نمى توان سخن گفت 
تا جایى که هنوز قیمت یک دانــه انبه تا حدود 80 
هزار تومان هم در بازار به فروش مى رسد و موز که 
تا چندى پیش بین 29 تا 30 هزار تومان بود حاال به 

مرز 50 هزار تومان هم نزدیک شده است.
بسیارى از مردم حاال از گرانى افسارگسیخته میوه ها 
در بازار شاکى هستند و صاحبان واحدهاى صنفى نیز 
از کاهش خریداران میوه مى نالند. این را به وضوح 
مى توان در مکالمات روزانه و شکوه و شکایت هاى 
مردم و همچنان صاحبان صنفى دید و مشــخص 
نیســت تا چه زمانى قرار اســت این موضوع ادامه 
پیدا کند. این گرانى افســار گسیخته باعث شده که 
تعداد زیادى از مشتریان ترجیح بدهند که میوه ها را

 دانه اى بخرند.
به گفتــه مغــازه داران، زمانى خیار و ســیب جزو
 ارزان ترین میوه ها بود و مردم صندوقى و جعبه اى

 مى خریدند اما حاال به خریدن دانه اى تبدیل شده 

است. این موضوع در رابطه با میوه هاى فصل اوضاع 
بدترى دارد. این میوه ها گرانند و قیمت هایشان به 
جیب مصرف کننده ها نمى رســد. به گفته فعاالن 
بازار میوه به این دلیل که اکثر این میوه ها گلخانه اى 
است و هزینه گلخانه هم باالست بنابراین قیمت ها 

هم باال مى رود.
جالب اینکه این گرانى ها تنها بــه میوه هاى تر و 
تازه ختم نمى شــود و ته میوه ها هم با گرانى هاى 
عجیبى روبه رو شده اند تا جایى که به گفته یکى از 
میوه فروش هاى اصفهان، ته میوه ها نسبت به سال 
گذشته دو و حتى سه برابر شده است و همین باعث 

شده که مردم اصفهان کمتر میوه بخرند.
در این میان دالالن بیشترین تقصیر را دارند. آنها در 
قیمت گذارى ها نقش پررنگى ایفا مى کنند و همین 
باعث مى شــود که میوه گران تر به دست مصرف 
کننده برسد. فروشندگان هم از این موضوع ناراحت 
و گله مندند و مى گویند این گرانى هاى بیش از حد 
باعث مى شــود که خرید میوه براى مشتریان جزو 
اولویت هاى سوم و چهارم محســوب شود و بازار 

آنها را کساد کند.
رئیس اتحادیه میادیــن میوه و تره بــار اصفهان 
در رابطه با این گرانى ها چنــدى پیش اظهار نظر 
کرد و  دلیــل باالرفتن قیمت ها را ســرمازدگى و 

خشکسالى هاى پى در پى دانست.
به گفتــه اطرج، امروز بخشــى از تولیــد صیفى و 
ســبزیجات کشــور به صورت و کم و بیش صادر 
مى شود و از ســوى دیگر کاهش دماى هوا موجب 

خأل محصول در بازار و افزایش قیمت آن مى شود.
وى به قیمت رو به باالى میوه در بازار اشــاره کرد 
و توضیح داد: این افزایش قیمت به دلیل باال رفت 
هزینه هاى تولید میوه، برداشت و عرضه آن به بازار 
اســت و وضعیت بازار میوه قابل پیش بینى نیست، 
چرا که تغییرات آب و هوا و سرمازدگى محصوالت 
موجب کمبود و گرانى آن مى شــود از سوى دیگر 
صادرات محصوالت کشــاورزى موجب افزایش 

قیمت میوه و صیفى جات مى شود.
گرچه او از دالالن و ســودجویانى که در  بازار میوه 
فعالیت مى کنند نام نبرد اما به گفته کارشناســان 
و فعــاالن ایــن حــوزه آنچــه باعث شــده در 
ســال هاى اخیــر قیمت میــوه بیــش از حد باال 
بــرود این اســت که مطابــق میل و ســلیقه آنها 
قیمت ها تعیین مى شــود و این مسئله بازار میوه را 

خراب کرده است.

چرا بازار میوه در اصفهان گرم نیست 
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان ضمن 
بازدید از هتل هاى در حال ساخت شــهر اصفهان، بر توسعه 

زیرساخت هاى گردشگرى تاکید کرد.
امیر رضا نقش معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان در جریان بازدید هتل هاى در حال ســاخت شــهر 
اصفهان هــدف از این بازدید میدانى را بررســى پیشــرفت 
فیزیکى هتل هاى در حال ساخت اصفهان و گفتگو با سرمایه 

گذاران و مالکان این هتل ها عنوان کرد.
معاون هماهنگــى امور اقتصــادى اســتاندارى اصفهان با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر 20 هتل در سراســر اســتان 
با هزینــه اى بالغ بــر 15 هــزار میلیــارد تومــان در حال 
ســاخت اســت، بیان کرد: از این تعداد شــش هتل در شهر 
اصفهان در حال ســاخت هســتند که این هتل ها به دو هتل 
پنج ســتاره، یک هتل چهار ســتاره و سه هتل ســه ستاره

 تقسیم مى شوند.
نقش خاطرنشــان کرد: هتل هایى که امروز مورد بررســى و 
بازدید قرار گرفتند باالى 90 درصد پیشرفت فیزیکى دارند؛ و 
از دو ماه تا یک سال آینده به بهره بردارى خواهند رسید. پیش 
بینى مى شــود با بهره بردارى از این هتل ها یک هزار و پانصد 

تخت به هتل هاى اقامتى استان افزوده شود.
معــاون هماهنگى امــور اقتصــادى اســتاندارى اصفهان 
نوید اشــتغالزایى براى 600 تــا یک هزار نفــر (به صورت 
مســتقیم) را در صــورت بهره بــردارى از ایــن هتل ها داد 
و گفت: توســعه اقتصاد گردشــگرى نقش مســتقیمى در 
توســعه اقتصاد اســتان دارد. از این رو تــالش خواهیم کرد 
با تســهیل امــور و حمایت از بخــش خصوصى بــه رونق

 این حوزه کمک کنیم.

اشتغالزایى براى  600 نفر، در 
هتل هاى در حال ساخت اصفهان

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص خدماتى زیبا کاران زاینده رود به شناسه ملى 10260521610 و به شماره ثبت 31607 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرتضى حیدرى به شماره ملى 1282334565 به سمت رئیس هیئت مدیره ، علیرضا 
کلینى به شماره ملى 1284896943 به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء) ، سلمان فارسى به شماره ملى 1288301014 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره ،ابراهیم کلینى به شماره ملى 1290491984 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى بقیه مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1390598)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى فوالد فلز شایان اصفهان به شناسه ملى 14003426846 و به شماره ثبت 328 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/19 و نامه شماره 1742 مورخ 
1401/06/29 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان دهاقان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تقى شریف به کدملى 5419836831 به سمت رئیس هیئت مدیره و مرضیه ماندنیان 
کدملى 1289702381 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور شریف به کدملى 5419721848 به سمت منشــى هیئت مدیره و به سمت مدیر عامل براى مدت سه سال 
انتخاب گردیدند.کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضاى منصور شریف مدیرعامل و تقى شریف (سمت رئیس هیئت مدیره ) و درغیاب 
تقى شریف (سمت رئیس هیئت مدیره ) با امضاى مرضیه ماندنیان (سمت نایب رئیس ) و مهر شرکت معتبر خواد بود واوراق عادى با امضاء آقاى منصور شریف (مدیرعامل) و مهر 

شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دهاقان (1390175)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى فوالد فلز شایان اصفهان به شناسه ملى 14003426846 و به شماره ثبت 328 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/06/17 و 
نامه شماره 1740 مورخ 1401/06/29 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان دهاقان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهاى مالى از 1396/01/01 تا 1400/12/29به 
تصویب مجمع عمومى رسید. مرضیه ماندنیان به کدملى 1289702381و منصور شریف به کدملى 5419721848 و تقى شریف به کدملى 5419836831 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره و اشرف ماندنیان طالخونچه به کدملى 5419404941 وفرشته شریف به کدملى 5419634996 به عنوان اعضاى على البدل هیأت مدیره شرکت تعاونى براى مدت 
سه سال انتخاب گردیدند. بهنام عابدى طالخونچه به کدملى 5419666634 بازرس اصلى و مژگان عابدى طالخونچه به کدملى 5410171391 بازرس على البدل شرکت تعاونى 

براى مدت یک سال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى دهاقان (1390174)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص ابتکار ابزار تابان به شناسه ملى 14011115016 و 
شماره ثبت 70911 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به آدرس استان 
اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزى، شهر شاهین شهر، 
گلدیس، بلوار پرســتار، کوچه فرعى 7 شــرقى[نیم فرعى 23غربى]، پالك 
27، طبقه همکف به کد پستى: 8315648865 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1390616)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص ارتباط فلز ایرانیان به شناسه ملى 14010558868 و به شماره 
ثبت 69415 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/05/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد * سجاد صادقى برزانى به شماره ملى 1271402025 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره ، سعید صادقى برزانى به شماره ملى 1272653218 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و على صادقى به شــماره ملى 1282986260 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره براى بقیه مدت دو سال انتخاب شدند . * کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1390617)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص سارینا تجارت اسطوره به شناسه ملى 14009089410 
و به شماره ثبت 2391 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/06/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه 
گردید : ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد تولید 
،توزیع ،پخش و فروش مواد غذایى و بهداشــتى در صورت لزوم پس ا ز کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1390618)
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آنطور که «ایران ورزشى» نوشــته احتماًال سرمربى گل 
گهر سیرجان هم براى تماشاى رقابت هاى جام جهانى به 
قطر سفر خواهد کرد. گویا باتوجه به تعطیلى طوالنى مدت 
رقابت هاى لیگ برتر و فاصله نزدیک تهران و دوحه، امیر 
قلعه نوعى قصد دارد بازى هاى ایران در قطر را از نزدیک 
تماشا کند البته بعید به نظر مى رسد قلعه نوعى حضور مستمر 
در قطر داشــته باشــد و احتماًال فقط براى دیدن بازى ها 
مى رود و برمى گردد. کارى که چند ســرمربى دیگر لیگ 
برترى و پیشکسوت کشورمان هم در صدد انجام آن هستند 
و مى خواهند به همین شکل دیدارهاى ایران در رقابت هاى 

جام جهانى قطر را از نزدیک مالحظه کنند.

قلعه نویى هم
 به قطر مى رود

02

مهاجم ایرانــى بایرلورکوزن آلمان که هفته گذشــته در 
حین گرم کردن به منظور حضور در دیدار با پورتو در لیگ 
قهرمانان اروپا دچار مصدومیت شد هنوز وضعیت مشخصى 
ندارد این در حالى است که اظهارنظرهاى متفاوتى درباره 
شرایط این بازیکن و احتمال نبودنش در جام جهانى قطر به 
گوش مى رسد. البته درحالى که پزشکان آلمانى اعالم کرده 
بودند ســردار آزمون به جام جهانى خواهد رسید از اردوى 
تیم ملى خبر مى رســد که با تصمیم کارلوس کى روش، 
کمیسیون ویژه پزشکى به منظور بررسى آخرین وضعیت 
این بازیکن تشــکیل شده و قرار اســت در جلساتى، این 
کمیسیون نظرات خود را درباره آزمون به صورت مرتب به 

کادرفنى تیم ملى ارائه کند.

سردار به قطر مى رسد؟

03

جام ملت هاى آسیا 2022 فوتسال چند روز پیش به پایان 
رسید و تیم ملى کشورمان با باخت مقابل ژاپن در فینال به 
نایب قهرمانى بســنده کرد. توییتر AFC یک نظرسنجى 
راه انداخته تا ستاره آینده دار فوتســال قاره کهن را با آراء 
هوادارانش انتخاب کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا 4 پدیده 
فوتسال آســیا را نامزد این جایزه معرفى کرد. ساالر آقاپور 
پدیده 22 ساله فوتسال کشورمان با زدن 4 گل در 6 بازى 
جزو نامزدهاى ســتاره آینده دار فوتسال آسیا قرار گرفت. 
سورا کانازاوا ژاپنى، البک تولکینوف ازبک و دواریزیکى 3 
نامزد دیگر کسب جایزه ستاره آینده دار فوتسال آسیا شدند.

پدیده ایران
 نامزد بهترین بازیکن آسیا

شاگردان مهدى تارتار در 8 هفته ابتدایى لیگ برتر 
شکســت نخورده اند و عملکردى عجیب را از خود 
به نمایش گذاشته اند. آن ها در این 8 هفته 7 بار به 
تساوى دست پیدا کردند که این نتیجه یک رکورد 
محسوب مى شود. گاندوها یک پیروزى در مقابل 
پیکان نیز به دست آوردند و  با 10 امتیاز در رده نهم 

قرار گرفته اند.
نتایج این فصل و عملکرد تیــم مهدى تارتار قابل 
پیش بینى نبود. آن ها در خط دفاع عملکرد درخشانى 
را از خود به نمایش گذاشته اند و در خط حمله جزو 

تیم هاى ضعیف لیگ برتر هستند.
حبیب فرعباسى در 8 هفته گذشته پنج کلین شیت 
را ثبت کرده اســت و رکورددار محسوب مى شود. 
ذوب آهنى ها در کنار فوالد، پیکان و پرسپولیس با 
ســه گل خورده بهترین خط دفاع لیگ را در اختیار 

دارند اما در مقابل در خط حملــه عملکرد خوبى از 
خود نشان نداده اند.

با مصدومیت سعید باقرپسند مشکالت خط حمله 
ذوب آهنى ها دو چندان شده است. خط حمله ذوبى ها 
تنها دو گل زده را در کارنامه دارد. ســعید باقرپسند 
مصدوم و سجاد آشــورى براى تیم شان گل زنى 
کرده اند. ذوب آهنى ها پس از آلومینیوم با 2 گل زده 
و پیکان با 3 گل زده جزو ضعیف ترین تیم هاى لیگ 

در خط حمله محسوب مى شوند.
شــاگردان تارتار به راحتى گل نمى خورند و همین 
مساله کار تیم هاى حریف را ســخت کرده است. 
تیم هاى لیگ برترى امسال نتوانسته اند ذوب آهن را 
شکست دهند. البته ذوب آهنى ها در خط حمله هم 
نتوانسته اند حریفان شان را به دردسر بیندازند و تارتار 

باید فکرى براى خط حمله اش کند.

عملکرد عجیب گاندوها در 8 هفته ابتدایى لیگ

با اعالم باشگاه سپاهان، این تیم براى بازى هفته 
نهم مقابــل صنعت نفت آبادان به غیر از رشــید 

مظاهرى، بازیکن مصدوم دیگرى ندارد.
تیم فوتبال سپاهان عصر پنج شنبه در ورزشگاه 

تختى آبادان میهمان صنعــت نفت خواهد 
بود. طالیى پوشــان که براى بــازى مقابل 
پرســپولیس مانوئل فرنانــدز، جالل الدین 

على محمدى و رشــید مظاهرى را در 
اختیار نداشــتند و محمد دانشگر 
را هم در اواســط بــازى به دلیل 
مصدومیت از دســت دادند، براى 
دیدار برابر صنعــت نفت اوضاع 
بهتــرى دارند و طبــق اعالم 
رسمى باشگاه، رشید مظاهرى 
تنها غایب آنها در این مسابقه 

است.
با اعالم باشــگاه سپاهان، 
بــا گذشــت ســه روز از 
مصدومیت محمد دانشگر، 

سایر این بازیکن بدون مشکل در کنار 
بازیکنان سپاهان تمرین کرد و مشکلى براى 

دیدار فردا ندارد.
مانوئــل فرنانــدز، هافبــک خالق 

ســپاهان، دیگر بازیکنى است 
که در هفته هاى گذشته به دلیل 

مصدومیت از ناحیه همسترینگ 

از ترکیب ســپاهان دور بود، اما این بازیکن نیز 
با ســپرى کردن دوران مصدومیت خود آمادگى 
حضور دوباره در ترکیب ســپاهان را به دســت 

آورده است.
جالل الدیــن على محمــدى، کاپیتان 
ســپاهان که این فصل فقــط در هفته 
نخســت لیگ برتر و در برابر استقالل 
به میدان رفت از ناحیه همسترینگ 
دچار مصدومیت شــده بود با 
اتمام دوران درمــان خود به 
تمرینــات گروهى ســپاهان 

بازگشته است.
با توجه به بازگشــت على 
محمــدى، دانشــگر و 
فرناندز بــه تمرینات 
ژوره  ســپاهان 
مورایس، در صورت 
صالح دیــد مى تواند 
از ایــن بازیکنــان در 
ترکیب تیمش مقابل صنعت 
نفت آبــادان اســتفاده کند. 
رشــید مظاهرى تنها بازیکن 
طالیى پوشــان اصفهان است 
که به دلیل مصدومیت ممکن است در 
سفر سپاهان به آبادان این تیم را همراهى

 نکند.

گلر سپاهان تنها غایب تیم مورایس در آبادان

خبر بد براى ذوب آهن: «سرمربى پرتغالى استقالل 
از همراهى تیمش در بازى با سربازان تارتار محروم 
شد!» بدتر از این هم مى شود؟! «ریکاردو ساپینتو» 
مى توانست با رفتارهاى هنجار شکنانه خود آرامش 
اســتقاللى ها را از بین ببرد و زمینــه پیروزى ذوب 

آهنى ها را در تقابل با این تیم مدعى فراهم کند. 
اســتقاللى ها به جاى بیانیه دادن درباره اشتباهات 
داورى بهتر اســت فکــرى به حال این ســرمربى 
جنجالى خود بکنند تــا پیش از این بــا رفتارهاى 
غیرحرفه اى اش آبى پوشــان تهران را به دردســر 
نیاندازد. او این روزها ناخواســته به یار دوازدهم (!)
رقیب تبدیل شده که با تنش هایى که ایجاد مى کند 

به سربازان خودى ضربه مى زند.
پیش از اینکه این سرمربى پرتغالى راهى ایران شود 
رسانه هاى خارجى نسبت به سابقه رفتار نه چندان 
مناسب او و اختالفاتش با بازیکنان و مدیران سابقش 
هشدار داده بودند و حاال ســاپینتو پرده جدیدى از 
درگیرى هایش را در ایران ایــن بار در برابر داوران 
کشورمان رو کرده است. شــاید یکى از دالیل آن 
این باشد که اشــتباهات داورى در ایران نسبت به 
کشــورهایى که او پیش از ایــن در آنها مربیگرى 
مى کرده بیشتر باشد اما این دلیل خوبى براى از کوره 

در رفتن یک سرمربى حرفه اى نیست.
جالب آنجاست که ســاپینتو پیش از بازى تیمش با 
سربازان ژنرال بر حفظ احترام داور و نیمکت حریف 
تأکید کرده بود ولى با رفتارى که در دقایق پایانى آن 

نبرد از خودش نشان داد ثابت کرد که با شرح وظایف 
یک مربى حرفه اى آشــنایى کامل دارد اما به هیچ 

وجه خودش را مقید به انجام آن نمى داند.
بااین رویه اى که او در پیش گرفته هیچ بعید نیست 
اســتقالل در ادامه بازى ها از کورس رقابت با سایر 
مدعیان براى تصاحــب جام عقب بمانــد، چراکه 
سریال اشتباهات داورى در ایران مخصوص امسال 
و پارسال نیست و از آنجا که فعًال قرار نیست VAR به 
کمک داوران لیگ برتر بیاید بوى بهبود هم از اوضاع 

قضاوت بازى ها به مشام نمى رسد. 
با این تفاسیر، پربیراه نیست اگر مدعى شویم کم کم 
شاگردان ساپینتو هم با الگوپذیرى از سکاندار خود در 
مقام عمل در برابر اتفاقاتى برمى آیند که در جریان 
مســابقات برخالف میل آنها روى مــى دهد و آبى 
پوشان دچار بحرانى خواهند شد که دست ساپینتو را 

باز هم از رسیدن به جام باز مى دارد. 
روز دوشنبه نیم قرن از عمر «شیر شاه» گذشت اما 
بعید اســت او در روز تولدش تصمیم گرفته باشد در 
نیمه دوم زندگى اش به شیوه اى دیگر عمل کند؛ با 
این اوصاف، مى توان مدعى شــد محرومیت او در 
بازى اســتقالل با ذوب آهن بهترین هدیه اى است 
که کمیتــه انضباطى به هواداران ایــن تیم تهرانى 
تقدیم کرده اســت. عدم حضــور او روى نیمکت
 آبى ها در فوالدشــهر آرامش را به شــاگردانش در 
میدان بازى برمى گردانــد و آنها مى توانند با تمرکز 
بیشتر به نبرد با گاندوها بپردازند البته این یک خبر بد 

براى ذوب آهن است!

نعمتى که ذوب آهن از آن محروم شده است

ساپینتو، یار دوازدهم رقباى استقالل!
مرضیه غفاریان
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روز دوشــنبه به دلیل رخ دادن تاریــخ 10/10 میالدى، 
اینستاگرام رسمى AFC اقدام به انتشار تصاویرى از چند 
شماره 10 مطرح باشگاه هاى آسیا کرد و حضور آنها را در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا ســتود. در تصویر منتشر 
شده، حسن الهیدوس، محمد الشلهوب و عمر عبدالرحمن 
چهره هایى آشــنا براى فوتبال دوپستان ایرانى هستند اما 
تصویر مهدى قائدى هم به عنوان یکــى از بهترین ها در 
میان بزرگان درج شده اســت. گفتنى است قایدى آخرین 
بار در جریان مرحله گروهى لیگ قهرمانان 2021-2020 

براى استقالل به میدان رفت.

قائدى میان برترین
 شماره 10 ها

آخرین شرایط مدافع ســپاهان پس از مصدومیت 
و تعویض اجبــارى این بازیکــن در دیدار مقابل 

پرسپولیس مشخص شد.
محمد دانشگر، ستاره خط دفاعى سپاهان که بعد از 
تعطیالت لیگ به مدافع ثابت تیمش بدل شده بود، 
در میانه نیمه دوم بازى برابر پرسپولیس احساس 
مصدومیت کــرد و بالفاصله با نیلســون جونیور 

تعویض شده و از بازى خارج شد.
شرایط حساس سپاهان در جدول و تاثیرگذارى این 
بازیکن در ترکیب اصلى تیمش، هواداران سپاهان 
را بابت مصدومیت این بازیکن حسابى نگران کرده 
بود. با این حال، طبق اخبارى که از اردوى سپاهان 
به گوش مى رسد، بازیکن بوشهرى طالیى پوشان 
مشکلى براى بازى هفته بعد مقابل نفت آبادان ندارد 
و در صورت صالح دید ژوزه مورایس مى تواند در 

ترکیب تیمش قرار بگیرد.
نمایش دانشــگر در طول بازى برابر پرسپولیس، 
سپاهانى ها را به اســتحکام خط دفاعى تیمشان 
با حضور او و رناتو داســیلویرا امیــدوار کرده و در 
شرایطى که به نظر مى رسد بعد از 6 هفته جابه جایى 
مداوم در قلب دفاع، حاال مورایس تکلیفش با این 
منطقه از زمین روشن شــده و با رهایى دانشگر از 
بند مصدومیت دوباره از ایــن زوج در خط دفاعى 

استفاده کند.

آخرین خبر از مصدومیت 
ستاره خط دفاعى سپاهان

فدراسیون فوتبال در تصمیمى خبرساز نام علیرضا فغانى را از فهرست داوران بین المللى ایران خارج کرد و مطرح ترین داور کشورمان 
پس از پایان رقابت هاى جام جهانى دیگر نمى تواند تحت عنوان داور بین المللى ایرانى در رقابت هاى بین المللى قضاوت کند. البته 
هنوز مشخص نیست که فغانى تصمیم به بازنشستگى از قضاوت مسابقات بین المللى گرفته یا اینکه از این به بعد مى خواهد به عنوان 

داور استرالیایى در مسابقات مختلف حاضر شود؟
در رابطه با فغانى این شایعه مطرح شده که با توجه به اتفاق رخ داده و تصمیمى که کمیته داوران درموردش گرفت، احتماًال قید حضور 
در رقابت هاى لیگ برتر کشورمان را هم مى زند و بعد از خاتمه پیکارهاى جام جهانى دیگر در این مسابقات قضاوت نخواهد کرد. البته 
خود او هنوز واکنش رسمى نشان نداده است ولى با توجه به حرکت کمیته داوران، شاید دیگر با آنها همکارى نکند علیرضا فغانى طى 

سال هاى اخیر هر از چند گاهى که فرصت داشت و لیگ استرالیا تعطیل بود، در لیگ برتر خودمان قضاوت مى کرد.

فغانى دیگر در 
لیگ ایران 

قضاوت نمى کند؟

نج شنبه در ورزشگاه 
ــت نفت خواهد 
ى بــازى مقابل 
ـدز، جالل الدین 
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ه دلیل 
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ضاع
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آورده است.
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 نکند.

به اســتناد ماده (11) آیین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى ( موضوع 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفى  ) از اعضاء اتحادیه صنف فروشندگان لوازم پزشکى ، دندانپزشکى ، آزمایشگاهى 
شهرستان اصفهان  دعوت مى شود با همراه داشــتن اصل پروانه کسب ( دائم یا موقت ) با کارت شناسایى معتبر روز 
دوشنبه 1401/8/2 از ساعت 7:30 الى 12 به ساختمان شماره 2 اتاق اصناف مرکز استان به نشانى  خیابان مصلى (آب 
250 ) انتهاى خیابان نیکبخت شرقى مراجعه نمایید و با شرکت در انتخابات . از بین داوطلبان حائز شرایط . اشخاص مورد 

نظر خود را ( با توجه به تعداد اعضاى اصلى مورد نیاز مشخص شده درجدول زیر ) انتخاب نمایند.

 آگهی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس
 اتحادیه صنف فروشندگان لوازم پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی 

شهرستان اصفهان (شماره ۱۴۰۱/۶۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۴ )

 اداره کل صنعت ،  اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهانمعدن و تجارت استان اصفهان
  هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت   هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهانمدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

اسامى داوطلبان به ترتیب حروف الفبا میباشد 
اسامى داوطلبان هیأت مدیره

1- محمدمهدى ابریشــم چى  2- محمدرضا باطنى  3- سیامک بهرامپور 
4- مجیدجعفرى هرندى 5- عباس دست رنج 6- داریوش ذوالفقارى راد

 7- احمدرضا رنجبر 8- مسعود ساســان 9- محمدرضا شانه ساززاده 10- 
رضا صادقى 11- حسین صادقى

12- احمدرضــا طاهــرى  13- نویــد قناعــى ســیچانى
 14- احمدرضــا  قنبریــان 15- رامیــن قوامــى 16- مصطفى 
کیانــى 17- على متقیــان پور 18- رســول محمــدى جوآبادى 
19- مهــدى معنــوى20- رضــا مهــرور 21- مســعود یارعلى

 22 -وحید یقینى
اسامى داوطلبان بازرس

1- امین امینى        2- فرزاد زیدى        3- على ساعى اصفهانى         4- سارا على پور          5- بهاره مرتضى زاده
*تعداد مورد نیاز*

هیأت مدیره : پنج (5) نفر اصلى  - دو (2) نفر على البدل                                   بازرس یک(1) نفر اصلى  - یک (1) نفر على البدل
تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آیین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى :

*اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه اداره مى شوند . تعداد اعضاى هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه : پنج 
نفر اصلى و دو نفر على البدل براى اتحادیه هاى کمتر از هزار واحد صنفى عضو و هفت نفر اصلى و سه نفر على البدل براى اتحادیه 

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

دو نفر بازرس (اصلى و على البدل ) برگزار مى شود ( ماده23 قانون )
*در صورت درخواست کلیه منتخبان ، سمت آن ها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت 

تعیین مى شود ( تبصره 3 ماده 23 قانون ) 
* بر اساس بند(1) ماده(19) آیین نامه ، چنانچه هریک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزارى انتخابات معترض باشند : مى توانند ظرف 

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

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

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

اعضاى معزول هیأت مدیره 
اعضاى هیأت مدیره یا داوطلبانى که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزارى انتخابات شده است .
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى بندگان خــدا! شــما را به تــرس از خدا ســفارش   مــى کنم. 
خداوندى که برایتان مثل ها آورده و مدت عمر هر یک از شما 
را معین کرده است. آنکه پیکرهاى شما به جامه ها بیاراسته و 
اسباب معیشــتتان فراهم کرده اســت و به کردارهایتان احاطه 

دارد و پاداش هریک از شما را بر سر راه مهیا داشته است.
موال على (ع)
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ساسان اکبرزاده

بودجه ســال جارى منطقه 14 شــهردارى اصفهان 250 میلیارد تومــان بوده که از 
این میزان 110 میلیارد تومان آن عمرانى اســت و جالب اینکه تا امروز در منطقه 14 
شهردارى اصفهان، سه برابر بودجه عمرانى، کار عمرانى انجام شده است. این درحالى 
است که بودجه سال 1400 منطقه 14 شهردارى اصفهان 220 میلیارد تومان بوده است. 
مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان در چهاردهمین نشست گپ و گفت با خبرنگاران 
این مطلب را بیان کرد و با تبریک هفته وحدت گفت: منطقه 14 در شمال شهر اصفهان 

واقع شده که ذیل آن یک کالن مؤلفه حاشیه نشینى تعریف مى شود. 
محمدمهدى کریمى افزود: منطقه 14 شهردارى اصفهان در مساحت 1940 هکتار واقع 
شده که 52 درصد آن در حریم شهر و بقیه در محدوده قرار دارد و جمعیت آن به صورت 
غیررسمى بین 250 تا 270 هزار نفر و در سرشمارى کمتر عنوان شده است که 30 هزار 
نفر تبعه افغانستان، 30 هزار نفر تبعه عراقى، پاکســتانى، سورى و اقوام و ملیت هاى 

مختلف در آن ساکن بوده که هم مى تواند تهدید و هم فرصت جدى باشد. 
وى ادامه داد: متوسط تراکم در منطقه 14 شهردارى اصفهان، 175 نفر در هکتار بوده 

که این میزان تراکم بسیار باالست. 
مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان، این منطقه را شامل پرتراکم ترین خیابان در استان 
و حتى کشور خواند و گفت: خیابان عمان سامانى با تراکم 208 نفر در هکتار، از جمله 

پرتراکم ترین خیابان هاست. 
کریمى از وجود 12 محله در منطقه 14 شهردارى اصفهان خبر داد و گفت: منطقه 14 
اصفهان داراى 12 محله به نام هاى عمان سامانى، دوطفالن، شهرك امام خمینى(ره)، 
الهیه، سودان، ارزنان، شهرك امام حسین(ع)، دارك، حصه، جلوان، شاه پسند و باتان 

است. 
مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان، این منطقه را مجموعه بیشترین ها و کمترین ها 
دانست و در تشریح این بخش گفت: در منطقه 14 شهردارى اصفهان بیشترین بافت 
فرسوده با 310 هکتار، کمترین فضاى سبز، جوان ترین منطقه شهردارى، کمترین افراد 
باالى 65 سال، بیشترین افراد باالى 15 سال، بیشترین مساجد و هیئات و... را داراست. 
این درحالى است که در این منطقه ما داراى قهرمانان ورزشى زیادى بوده و حتى شهردار 

اصفهان به خانه چند تن از آنان رفته و از آنان تجلیل کرده است.
کریمى با بیان اینکه ما جلســه اى هم بــا 27 نفر از بانوان مدال آور کشــورى منطقه 
داشته ایم گفت: وجود منطقه 14 در ورودى شــهر و حضور فرودگاه و میهمانان ویژه، 
دارابودن بیشترین نیروى کار، فرصت بسیار خوب سرمایه گذارى و مهمتر از همه دارا 

بودن مردمى فهیم، دانا، خوب و... از دیگر محاسن این منطقه به شمار مى رود. 
وى با تعریف کارآیى و اثربخشــى، جمع این دو را بهره ورى خواند و افزود: بسیارى از 
معضالت شهر، نتیجه راه حل هاى دیروز ماست و در حوزه شهرى همه خاطراتى از زمان 
کودکى داریم که بعدها آنها را بخاطر مدیریت حــذف کردیم. البته قرار نبود تغییرات، 
تاریخ شهر، توسعه و مدیریت شهر را از بین ببرد و قرار است ما صداى شهر را به عنوان 

موجود زنده بشنویم. 
کریمى مى گوید: کالن روایت محور توسعه در منطقه 14 شهردارى اصفهان، منطقه 
زیارتى حضرت زینب(س) اســت که یکى از ظرفیت هاست و مى تواند پنجمین قطب 
گردشگرى در کشور باشد. این درحالى اســت که توریسم مذهبى داراى خصوصیات 
ویژه اى است و ما امروز از 15 کشــور براى زیارت حضرت زینب(س) زائر داریم و این 

مى تواند اقتصاد منطقه 14 را متحول سازد. 
وى با اشاره به اقدامات عمرانى انجام شده و در حال انجام در یکسال گذشته در منطقه 
14 شهردارى اصفهان گفت: تا پایان سال جارى شش کالن پروژه با اعتبار 300 میلیارد 
تومان در منطقه 14 شــهردارى اصفهان به بهره بردارى خواهد رسید و ما در محالت، 
کلیه موضوعات را در نظر گرفته و ذیل هویت، امنیت و مسائل فرهنگى به صورت عام 

اقدام و براى هر یک تعاریفى داریم. 
کریمى در زمینه هویت در منطقه 14 شــهردارى اصفهان مى گوید: حّصه در کشــور 
داراى شهرت بوده و ما براى ایجاد هویت آفرینى در محله حصه، ابتدا پروژه هایى را در 
عرصه زیباسازى همچون اجراى دیوارنگارى و تغییر کالبد ظاهرى منطقه اجرا کردیم 
که مى توان به اجراى بیش از 11500 متر دیوارنگاره و 22 هزار متر پالستر زنى در این 

زمینه اشاره کرد.
مدیر منطقه 14 شــهردارى اصفهان خاطرنشــان کرد: دومیــن دیوارنگارى بزرگ 
کشور، امروز در اصفهان و در محروم ترین محله (حصه) در حال انجام است، پیرایش 
نازیبایى ها، حذف نقاط بى دفاع شهرى، نورپردازى، اصالح فضاهاى زیر پل ها از دیگر 
اقدامات انجام شده اســت و همچنین حذف نازیبایى ها در حصه مدنظر بوده و در نظر 

داریم اصالح زیرپل ها و فضاى عمومى مناسب را به انجام برسانیم. 
مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان مى گوید: در بخش امنیت با تعامل با نیروى انتظامى، 
قرار است کالنترى در حصه احداث شده تا بزه و جرم از این منطقه جمع شود و اقداماتى 
در این راستا صورت پذیرفته است و در حوزه فرهنگى در منطقه 14 شهردارى اصفهان 
در حوزه فرهنگسازى، آسیب شناسى و تفریح اقداماتى از جمله 8500 بازیکده در حصه 

احداث و تجهیز شده که در اصفهان بى نظیر است. 

وى این را هم گفت که به لحاظ ترافیکى حصه و جلوان با ایجاد سرعت گیر آرام شده 
و اتفاقات بسیار خوبى نیز افتاده است و ســرفاصله هاى حرکت اتوبوس ها هم کاهش 

یافته است. 
مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان از برطرف شدن مشکل وقفى حصه هم خبر داد و 
گفت: از سال 95، وقف در حصه به رسمیت شناخته شد که البته در دو منطقه 10 و 14 
قرار دارد. البته مشکالت وقف فقط مربوط به این مناطق نیست، اما امروز با جلساتى که 
با متولیان امر، شهردارى و... برگزار کردیم راهکارهایى براى بررسى کارشناسى ارجاع 

شده و اراده بر آن است تا این مشکل مردم برطرف شود. 
کریمى تاکید کرد: منطقه 14 با توجه به نظر ویژه شــهردار اصفهان در عرصه ارتقاى 
سطح محالت نسبت به دیگر مناطق شهرى، پیشگام است. وى اجراى پروژه تقاطع 
غیر همسطح آیت ا... غفارى با مبلغ 122 میلیارد تومان، تقاطع ورزشگاه ورودى شهر 
اصفهان به دولت آباد با مبلغ 85 میلیارد تومان، احداث سالن رزمى ورزشگاه امام خمینى 
(ره) با مبلغ 17 میلیارد تومان از کالن پروژه هاى انجام شده و در حال انجام در منطقه 14 
شهردارى اصفهان دانست و گفت: در حوزه محله محورى در دارك، ارزنان و... اقداماتى 

صورت پذیرفته است که مى تواند گره هاى زیادى را حل کند. 
وى گفت: امروز رفع یکى از مشکالت 40 ساله مردم منطقه یعنى اصالح جاده عاشق 
شــرقى که به عنوان جان مرگ معروف بوده و حداقل ماهیانه یک کشته داشته را با 
حمایت استاندار و عنایت شــهردار و برطرف شــدن مراحل ادارى و قانونى به انجام 

رساندیم و امروز به لطف خدا عاشق شرقى و جلوان نورپردازى شده و آماده تحویل به 
مردم بوده که مى تواند یک رکورد به حساب آید. همچنین منبع آب هزار مترمکعبى با 

10 میلیارد تومان به بهره بردارى رسید که براى آبیارى فضاى سبز بسیار مؤثر است. 
مدیر منطقه 14 شــهردارى اصفهان از نصب 18 دوربین تصویرى ترافیکى در منطقه 
گفت و اینکه در یک ماه گذشــته 150 جریب با 144 میلیارد تومان براى دپوى مترو 

آزادسازى صورت گرفته است. 
کریمى مى گوید: به لحاظ شهرســازى، منطقه 14 شهردارى اصفهان، باالترین بافت 
فرسوده را دارا بوده و باتوجه به تراکم باال، درآمدى نداریم. ولى سعى داریم به مردم براى 
ایجاد سرپناه کمک کنیم و درآمد ما بیشــتر از پروژه هاى مشارکتى است. این درحالى 
است که میزان صدور پروانه نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما از لحاظ درآمد، 

کاهش داشتیم. 
وى از سابقه هزارساله اسکان در منطقه هم سخن به میان آورد و گفت: باتوجه به اینکه 
منطقه 14، هزار سال سابقه اســکان دارد، پس حاشیه اى نیست و اگر کارى در منطقه 
انجام مى شود براى توسعه بوده ولى سعى داریم تدابیرى براى مهاجرت معکوس نیز 

داشته باشیم و باید توازن در حوزه مهاجرت معکوس تعریف شود. 
وى گفت: در دوره جدید مدیریت شهرى، به مناطق محروم رسیدگى شده است. 

کریمى خاطرنشان کرد: آینده منطقه 14 شهردارى اصفهان به شدت درخشان بوده و در 
آینده سرمایه گذاران براى سرمایه گذارى در این منطقه صف خواهند کشید.

مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان تشریح کرد؛

دور نماى «حصه»

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشــان در نظر دارد امور مربوط به نگهدارى فضاي سبز خود 
را از طریق مناقصه عمومی براى مدت یک ســال به اشخاص واجد شــرایط واگذار نماید. 
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اســناد مناقصه و کســب اطالعات بیشتر به آدرس 
اینترنتــی www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند و حداکثر ظــرف مدت 10 روز 
از تاریخ چاپ آگهى اســناد مربوطه را بــه صورت حضورى تحویل دبیرخانه دانشــگاه 
و یا از طریق پســت پیشــتاز به آدرس: کاشــان بلوار قطب راوندى خیابان استادان کد 
پستى:8715998151 ارسال نمایند. جهت شــرکت در مناقصه واریز مبلغ 1/000,000 ریال 
بابت خرید اســناد و مبلغ 500,000,000 ریال بابت تضمین شــرکت در مناقصه به شماره 
حساب  0106353087004 به نام دانشگاه آزاد اســالمی کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکى 
معادل آن با اعتبار 2 ماهه الزامى است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 
و دانشــگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشــنهاد ها مختار است تلفن سایراطالعات:

 داخلى 031-55589481-743 -09133632036

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی کاشانروابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی کاشان

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نســبت به برگزاري مناقصه عمومی ذیل از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  اقدام نماید:

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی

 م.الف: ۱۳۹۲۲۲۸

شركتشركت عمران شهر جدید عمران شهر جدید مجلسی مجلسی

نوبت اول

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان 
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه
شرایط شرکت در مناقصه(ریال)

2001001397000010
تهیه و اجراى آسفالت 
متفرقه سطح شهر 

جدید مجلسى بصورت 
70 درصد تهاتر

000ر000ر070ر84
فهرست بهاء راه و باند 

سال 1401 
مدت قرارداد: 12 ماه

000ر000ر210ر4
بصورت ضمانتنامه بانکى

شخصیت حقوقی داراي 
حداقل پایه 5 در رشته راه و باند

- تاریخ انتشار مناقصه درسامانه مذکور: 1401/07/19  
-  شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه :  حداکثرتا ساعت00/ 14 روز سه شنبه مورخ 1401/07/26

-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :  حداکثرتا ساعت00/ 14روز شنبه مورخ 1401/08/07
- زمان بازگشائی پاکات: ساعت 10/00صبح روز یکشنبه  مورخ 1401/08/08

 -  نشانی کارفرما : اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت عمران مجلسی              
تلفن:03152472733                           دورنگار52472214-031                             کد پستی86316-45775     
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