
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه 23 آذر ماه 1401 / 14 دسامبر 2022 / 19 جمادى االول 1444
سال نوزدهم /شماره 4484 /  8  صفحه / 2000 تومان

۳

انتظار طوالنی 
پشت خط

کمبود کتابخانه ها در مناطق 
حاشیه ای 

۳

طرحی برای اشتغال
۳

       

انجیر برای درمان
 کدام بیماری ها 

مفید است؟

کریدورهاى تنفسى اصفهان نباید بسته شود
۳

زمان بهره برداری از 
خط تهران-اصفهان 

مشخص شد
پیگیرى هاى صورت گرفته از خط سریع السیر تهران- 
اصفهان حاکى از آن اســت این پروژه تا پایان دولت 
سیزدهم به بهره بردارى مى رسد. سال 82 راه اندازى 
قطار سریع الســیر اصفهان- تهران مطرح شد و در 
دولت دهم زمزمه هایى براى اجرایى شدن طرح این 
قطار سریع السیر به گوش رسید و قرار بر این شد که 
طرح در ســال 98 به بهره بردارى برسد. وعده اى که 
هیچگاه محقق نشد و بعد از گذر 5 سال یعنى در دولت 
یازدهم هم این طرح مطرح شد و مورد بازنگرى قرار 
گرفت و در آخر سال 93 اولین کلنگ این طرح بر زمین 

کوبیده شد. در دولت یازدهم...

شبیخون دالر به بازارشبیخون دالر به بازار
موبایل اصفهان موبایل اصفهان 

۳

وقتى ساخت و سازها در چهارباغ باعث افزایش آلودگى هواى شهر مى شود

امید استقالل به درخشش 
محبی در دربیمحبی در دربی

وینگر بوشهرى اســتقالل با به ثمر رساندن
 2 گل و دادن یــک پاس گل برابــر ملوان، 

سرمربى آبى پوشــان را به درخشــش در دربى 
امیدوار کرد...

۷

در صفحه ۶ بخوانید

ایران؛ تیم
بدون سرمربی
جام جهانی! 

۵

زیر تیغ انتقاد

انجیر یکى از سودمندترین میوه ها براى حفظ 
ســالمتى در مقابل بیمارى هاى مختلف 

است؛ پیشــگیرى از بیمارى هاى 
قلبى و ســکته هاى قلبى و 

مغزى، اثرات ضدپیرى...

تاجی که سر طالی دست دوم گذاشته شد!
روی دیگر گران شدن فلز زردروی دیگر گران شدن فلز زرد

۲

۷

چراغ هنر را در اصفهانچراغ هنر را در اصفهان
باید زنده نگه داشتباید زنده نگه داشت

۶

افزایش قیمت مصالح ، مسکن را گران می کند؟ تولید ۲۰۰۰ تن خاک برگ در اصفهانجهان نما اگر در سفر تلفن همراه خود را گم کردیم چه کنیم؟استان ویژگى هاى صبحانه خوب براى دانش آموزان تکنولوژی سالمت

روی واقعی اقتصاد 

غیرخصوصی
۲

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد پارکینگ روبه روى 
فروشگاه اتکا واقع در خیابان شهداى صفه را براى مدت یک سال به اشخاص واجد  

صالحیت واگذار نماید
 متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز چهار شنبه مورخه 

 1401/09/23به مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 

 متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده بایســتى مبلغ 1.000.000 ریال بحساب 
6158800165010 بنام حساب غیر قابل برداشت مرآتو نزد بانک سپه واریز نمایند 

و اصل فیش واریزى تحویل گردد.
جهت هماهنگى و کســب اطالعات بیشــتر با شــماره هاى 03136291982 

و09130859611 ( عنایت مولویان) تماس حاصل نمایید.

عنوان آگهی مزایده

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاري 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت ، ازطریق برگزاري مناقصه عمومی  یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

 آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره مناقصه  
شرکت

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهالکترونیکى دولت (ستاد)

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى  اسناد 
مبلغ تضمینارزیابى کیفى

401141112001093905000011
 اجراى پروژه هاى اصالح 

ساختار شبکه هاى توزیع برق  
در محدوده امور برق منطقه 

4-بسته دو
1401/09/231401/09/291401/10/101401/10/111,198,000,000

پیشــنهاد دهندگان می توانند اســناد مناقصه عمومى  یک مرحله اى به شــرح فوق را از طریق ســایت
  www.setadiran.irدریافت و حداکثر  تا پایان وقت ادارى روز شنبه  1401/10/10در سامانه فوق بارگذارى 
نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان سروش- حدفاصل خ آل 
خجند و حکیم شفایى – کوچه شهداد – امور برق منطقه 4- طبقه 2 – دفتر امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایی 

که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
   http://tender.tavanir.org.ir    : سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانى
http://iets.mporg.ir    : سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانى

http://eepdc.ir     :سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32299313  اداره مالى و ادارى امور برق منطقه4 و جهت آگاهى 
بیشتر درمورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 32299001 اداره مهندسى و نظارت 

تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه:    مرکز  تمــاس 41934-021 ،دفتر ثبت نــام: 88969737-021 و

 85193768 -021 تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

*مناقصه گران جهت به روز رســانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون ســپارى شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه 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 پاکتها 

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

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

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

داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.                                                 

مدیرکل مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

۲

مشتری ها تماشاچی شده اند 

نغانتقادریززیر تی غغ یررزز دغغیی ادز ن ت ققایر تیغانتییغ ادغزیر تیغانتقادتیغ ددغزیر قننتقق قانانن غان زیر تیغ انتقادت

۷

کم

شش شش 

ىىى 

وه ها براى حفظ 
هاى مختلف 

هاى 

۲

۰تولید۲۰۰۰ تن خاکن می کند؟ استان

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان
با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روی همیــن کادر  در موبایل و 

کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

شگفتی در کنار ساحل خلیج فارس

رفتن به عمق دریا فقط با یک نفس

غارت موبایل فروشی در روز روشن!

جداسازی سنگ های قیمتی در معدن 
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84 شهر کشور
درگیر تنش آبى هستند 

افزایش قیمت مصالح 
مسکن را گران مى کند؟

خبرخوان
پراید از 200میلیون گذشت!

  خبرآنالین |روند افزایش قیمت ها در بین 
خودروهاى پراید، پژو، ســاینا، رانا و دنا ادامه پیدا 
کرد. بررسى نوسانات قیمتى در بازار خودرو حاکى 
از جهش چشمگیر قیمت ها در این بازار است به 
طورى که در بین خودروهاى پراید موجود در بازار 
مدل 111 آن در 24 ساعت 4 میلیون تومان گران 
شــده و 222 میلیون تومان قیمت خورده است. 
مدل 131 آن نیــز از 206 میلیون تومان به 208 
میلیون تومان رســیده اســت و پراید 151 مدل 
1400 نیز از 192 میلیون تومان به 195 میلیون 

تومان رسیده است.

شهرام ناظرى مرخص شد
  مهر |  معــاون اجرایى خانه موســیقى از 
مرخص شــدن شــهرام ناظرى از بیمارستان و 
اســتراحت در منزل تحت نظر پزشکان خبر داد. 
حمیدرضا عاطفى توضیح داد: بعد از بسترى شدن 
استاد ناظرى در بیمارســتان ضمن انجام فرایند 
آنژیو، مراحل تکمیلى درمان نیز صورت گرفت و 
در نهایت این هنرمند از بیمارستان مرخص شد. 
وى افزود: هم اکنون جاى نگرانى وجود ندارد و 
استاد تحت نظر پزشکان از بیمارستان به منزل 

انتقال یافته و مشغول استراحت است. 

حذف تصویر بناى مشهور 
  برترین ها |اسکناس جدید صدهزار تومانى 
برخالف تراول دولت روحانى با امضاى همتى، 
تصویرى از یک بناى مذهبى دارد. این در حالى 
اســت که در چک  پول قبلى، تصویرى از تخت 
جمشید با این جمله حک شده بود: آثار تاریخى 

کشور جزو مفاخر ملت ایران است.

سومین بازى پر بیننده  
  سینماسینما |دیدار ایران-آمریکا در 
رتبه ســوم پربیننده ترین بازى هاى جام جهانى 
قرار گرفته است. این آمار را یک سایت آمریکایى 
همراه با انتشار جداولى در این زمینه اعالم کرده 
است. جدول ها نشان مى دهد که دیدار هشتم آذر 
ماه ایران و آمریکا که در نهایت به حذف تیم ملى 
کشورمان و صعود رقیب منجر شد، در بین شبکه ها 
و پلتفرم هاى انگلیســى زبان آمریکایى به لحاظ 
تعداد بیننده در جایگاه سوم قرار گرفته است. بیش 
از 12 میلیون بیننده این رقابت فوتبال را از شبکه 

«فاکس» و پلتفرم «پیکاك» به تماشا نشسته اند.

رونمایى از اولین خودروى 
وارداتى

خــودروى وارداتــى    تجارت نیوز |
چانگان UNI-T محصول چین به زودى به صورت 
وارداتى در داخل کشور عرضه مى شود و کشف 
قیمت این محصول در بورس کاال انجام خواهد 
شد.  UNI-Tدر بازار کشور هاى همسایه با قیمتى 
بیش از 30 هزار دالر عرضه مى شود. البته ذکر این 
نکته ضرورى است که سایپا الزاماً این محصول را 
با قیمت خرده فروشــى کشور هاى حاشیه خلیج 
فارس خریدارى نمى کنــد و از این جهت امکان 

واردات آن وجود خواهد داشت.

درخواست افزایش جمعیت
  خانه ملت |  بهــرام عین اللهــى، وزیر 
بهداشــت در جلســه علنى دیروز مجلس پس 
از قرائــت گزارش مشــترك کمیســیون هاى 
فرهنگى، اجتماعى و بهداشت و درمان در مورد 
نحوه عملکرد دستگاه هاى مســئول در اجراى 
قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعیت گفت: 
یکى از مشــکالت موجود در کشور که طى دهه 
پیش رو به یکى از مشــکالت و مســائل اصلى 
تبدیل خواهد شد، موضوع سالخوردگى جمعیت 
است. ما فقط یک دریچه 7  ساله داریم و اگر طى 
این فرصت جمعیت افزایــش نیابد دچار بحران

 مى شویم.

بى حجاب ها فریب خورده اند
  رویداد24 | احمد کریمــى اصفهانى، فعال 
سیاســى اصولگرا و عضو شــوراى مرکزى حزب 
مؤتلفه اســالمى با بیان اینکه حجاب محدودیت 
نیست بلکه امنیت است، گفت: زنانى که بى حجاب 
هســتند فریب غرب را خورده اند. بــى بند و بارى 
سال ها در غرب حاکم بوده و هیچ مانعى هم براى 
آنها نبوده است، ولى امروز چیزى که قى کرده است 
را مى خواهد در ایران راه بیندازد. مردم در غرب به 
صورت سیل آسایى در حال رفتن به سمت حجاب 
هستند. اینجا، اما تازه دارند برمى گردند و چیزى که 

غرب قى کرده است را استفاده مى کنند. 

جیبشان پر شد و... 
  روزنامه جوان|اینکه بازیکن تیم ملى فوتبال 
بعد از دریافت پاداش هاى آنچنانى و حواله خودرو، 
آن هم وقتى که کوچک ترین دستاوردى براى ایران 
به ارمغان نیاورده باز هم با انتشــار پیام از دشمنان 
قسم خورده این آب و خاك حمایت مى کند، نشانه 
این است که این قبیل بازیکنان یا واقعًا نمى فهمند 
یا در برابر فهمیدن مقاومت مى کنند. جالب اینکه تا 
وقتى پاى پاداش در میان بــود، چیزى نمى گفتند، 
اما حاال که جیبشان پر شــده لگداندازى را شروع 

کرده اند.

زمانى براى خریدن سمند!
رشــیدى کوچى، عضو کمیســیون    انتخاب |
امور داخلى و شــورا هاى مجلس در جریان سئوال از 
وزیر صنعت گفت: قیمت سمند در بازار آزاد در تاریخ 
20 مرداد سال گذشــته 232 میلیون بوده، ولى االن 
375 میلیون شده اســت. امروز اگر کسى حقوق 20 
میلیونى داشته باشد و دو سال پس انداز کند و هیچى 
نخورد، به شرط ثابت ماندن قیمت مى تواند یک سمند 

معمولى بخرد.

دیوارنویسى 
در سفارت انگلیس 

دوشنبه روز قاطعیت تهران    روزنامه جوان |
مقابل لندن بود؛ از دیوارنوشــته هاى اضالع سفارت 
انگلیس در خیابان فردوســى که نشــانه خشم هاى 
فروخورده افکار عمومى از نقش آفرینى روباه سالخورده 
در اغتشاشات اخیر است تا چند صد متر پایین تر، خیابان 
کوشــک مصرى، جایى که قلب دیپلماسى جدید با 
اعمال اولین بســته تحریمى علیه انگلیس ها تپیدن 
گرفته است. از دیوارنوشته هاى سفارت انگلیس که از 
چند روز قبل شروع شده مى شد حدس زد که دوشنبه 

نقطه شروع دیپلماسى جدید مقابل لندن است.

روى چین حساب نکنید
  آفتاب نیوز|پرویــز حســابى، عضــو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانى، صنایع و معدن ایران گفت: به 
زبان ساده، واقعیت ملموس تجارى این است که روى 
چینى ها به عنوان یک شریک قابل اعتماد اقتصادى و 
تجارى نمى توان خیلى حساب کرد. در زمان روحانى 
زمانى که برجام محقق شــد و همه سفراى خارجى 
و رؤســاى جمهور آنها به ایران آمدند، رفتار و منش 
تجارى چینى ها متفاوت بود، چون ما ناچار نبودیم تنها 

با آنها به تجارت بپردازیم.

ویروس ارزش خوار 
  روزنامه جوان|  باید بــراى وضعیت حجاب 
فکرى عاجل کرد. فکر عاجل هــم به معناى مقابله 
فیزیکى و حذف بى حجابان از جامعه نیست... مراجع 
عظام که زمانى براى تنباکوى انگلیسى فتوا مى دادند، 
عجیب است که نســبت به فتنه بســیار پیچیده تر 
انگلیسى- سعودى کنونى فتوا و رها کردن حاشیه امن 
که هیچ، موضع گیرى ساده هم نکرده اند...  در صورت 
استمرار این وضعیت و با هر بهانه جدیدى، حتى چیزى 
مثل گرم تر شدن هوا، مى توان انتظار داشت که ویروس 
ارزش خوار در جامعه ایرانى با موتور محرکه و پیشران 

بى حجابى، جوالن دهد...

معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: مصرف 
بیش از حد و تغییرات آب  و هوایى باعث شده  که امروز 
84 شهر کشور با بحران آب دست  و پنجه نرم کنند، البته 
با اجراى طرح هاى جهادى در حوزه آبرسانى میزان این 
شهرها نسبت به سال قبل حدود 20 درصد کاهش یافته 
است.علیرضا الماســوندى اظهار کرد: ناهنجارى هاى 
اقلیمى و اســراف در مصرف آب دو بحــران عمده ما 
در حوزه مدیریت منابع آبى محســوب مى شــوند و به 
همین خاطر براى حفظ منابع آبى باید به سمت نظارت 

هوشمند حرکت کنیم.
الماسوندى اضافه کرد: مدیریت منابع آبى به ویژه منابع 

زیرزمینى آب به مشارکت همه دستگاه هاى مرتبط به 
ویژه وزارت جهاد کشاورزى و صنعت، معدن و تجارت 
نیاز دارد و باید این دســتگاه ها هم به سهم خود براى 

تأمین و مدیریت آب عمل کنند.
وى در بخش دیگــرى از صحبت هاى خــود با تأکید 
بر لزوم برنامه ریــزى پایدار براى تأمیــن منابع آبى و 
تثبیت میزان مصرف آب در اســتان ها گفت: در اجراى 
همه طرح هاى آبرســانى باید ایجاد رضایت مندى براى 
مردم و رشــد اقتصادى مد نظر باشــد و از طرفى هم 
چنین طرح هایى باید بعد از مطالعات زیســت  محیطى 

اجرا شوند.

در حال حاضر عالوه بر ورود دالالن و ســوداگران به 
بازار و افزایش قیمت مســکن شاهد مشــکل تازه در 
بازار مسکن در خصوص رشد قیمت مصالح ساختمانى 
هســتیم به طورى که تعــدادى از ســازندگان اعالم 
کرده اند که دیگر ساخت مســکن براى آنها صرفه اى 
ندارد و همین امر باعث شده که از ادامه روند کار ساخت 
منصرف شوند.فرشــید پور حاجت، دبیر انجمن انبوه 
سازان کشــور مى گوید: با توجه به کمبود یونولیت در 
بازار قیمت آن در چند هفته گذشته  رشد 400 درصدى 
داشته و قیمت سیمان هم با توجه به مشکالت کمبود 

گاز رشد بیش از 30 تا 40 درصدى داشته است.

او گفت: رشد این مصالح ساختمانى همچنین مس که 
اخیراً با رشد قیمت بسیارى روبه رو شده به طور قطع در 

بازار مسکن اثر گذار خواهد بود.
در همین رابطه ایرج رهبر، دبیر انجمن انبوه ســازان 
مسکن با اشــاره به اینکه فوالد طى چند روز گذشته با 
افزایش قیمت روبه رو شــده و قیمت هر کیلو فوالد به 
18 هزار و500 تومان رسیده است، گفت: بازار مسکن به 
دلیل این افزایش قیمت ها با نوسان روبه رو شده و باید 
هرچه سریع  تر مسئوالن دولتى از جمله وزارت صمت 
و وزارت راه وشهرسازى در این خصوص اقدامات الزم 

را انجام دهند. 

خورشید کیایى
قیمت طالى زرد به اوج رســیده و همین موضوع بازار 
طالهاى دست دوم را مدت هاست داغ کرده است. حاال 
طالى دســت دوم و بدون اجرت همان گزینه ارزانى 
اســت که خریدش در این روزها رونق گرفته اســت. 
این فلز قیمتى که همیشه پاى ثابت هر جشن و هدیه 
و مراسمى بوده در آستانه رسیدن شــب یلدا بازهم با 

قیمت هاى بسیار باال خودش را نشان مى دهد.
همین مســئله باعث شــده که نه تنها مــردم، بلکه 
فروشــندگان طال هم از این فرصت اســتفاده کنند و 
طالهاى کهنه و دست دوم خود را با توجه به تقاضاى 
بازار عرضه کننــد. بنابراین مصنوعات مســتعمل و
 مدل هاى قدیمى که تا چندى پیش به عنوان طالى 
آب شده فروخته مى شد حاال دوباره سر از فروشگاه ها 
درآورده اند تا با قیمت هاى سرسام آورى فروخته شوند. 
گرچه رئیس اتحادیــه طال و جواهــر پایتخت بر این 
نظر است که مردم نباید طالى دســت دوم بخرند اما

گرانى ها اجازه نمى دهد و بازار طالى دست دوم از رونق 
بیافتد و رشد قیمت طال در بازارهاى جهانى و به نسبت 
در بازارهاى داخل ایران متقاضیان و خریداران را به این 
سمت کشانده که مى توانند حتى با اندك نقدینگى که 

دارند طالى دست دوم با قیمت ارزان تر بخرند.
این در حالى اســت که به گفته بذرافشان، برخى از این 
مصنوعات عیار پایینى دارند و به همین دلیل مردم باید 
از خرید طالى دســت دوم خوددارى کنند. اما پشتوانه 
بودن این فلز زرد باعث شــده که حتى دســت دوم ها 
هم ارزش داشته باشد و تورم شــدید و کاهش ارزش 
پول، متقاضیان را به جاى خرید مصنوعات نو به سمت 

طالى کهنه ببرد.
به گفته رئیس اتحادیه طال فروشان مشکل اینجاست 
که بسیارى از خریداران اطالعى از عیار طالى کهنه و 
نو ندارند و بى اطالعى آنها از این موضوع هم باعث شده 

بازار طالى دست دوم رونق گیرد.  
بذرافشان با تأکید بر اینکه اکثر مصنوعات طالى دست 
دوم قدیمى هستند و شاید هم یک مقدارى از آنها عیار 

پایینى داشته باشند و البته باید به این موضوع مشکل 
نبود کد اســتاندارد را هم اضافه کرد؛ تصریح مى کند: 
قطعًا خریــد و فروش مصنوعات و طالى دســت دوم 
چرخه تولید مصنوعات را دچار مشکل مى کند: «حدود 
10 ســال اســت که بر روى مصنوعات طال کدهاى 
استاندارد درج مى شــود، بنابراین احتمال دارد برخى 
از این طالى دست دوم کد اســتاندارد نداشته باشند و 
حتى برخى از آنها از عیار مورد نظر هم کمتر باشــند. 
پس توصیه ما هم به مردم و هم به فروشندگان و جواهر 
فروشى ها این است که وارد این گونه معامالت نشوند 
تا مشــکلى پیش نیاید. این کار به لحاظ صنفى توصیه 

نشده و ممنوع است.»
یکى از خریداران بخش خانگى با اشاره به اینکه از خرید 
طالى دســت دوم به این دلیل اســتقبال مى شود که 

قیمت پایین ترى دارد مى گوید: «از نبود کد استاندارد و 
عیار پایین طالى دست دوم بى اطالع بودم اما اگر هم 
بدانم به آن اهمیتى نمى دهم. هر چند در خرید طالى 
دست دوم این شــرط را با فروشنده در میان گذاشته ام 
که اگر خواســتم همان طال را بفروشم مجدداً به او باز 
گردانم. اگر خرید و فروش طالى دســت دوم از سوى 
اتحادیه غیر قانونى اعالم شده چرا این طال فروشى ها 
اقدام به معامالت طالى دست دوم مى کنند. و سئوال 
این است چرا در مورد پایین بودن عیار آنها اطالع رسانى 

نمى شود.»
آنطور که از سخنان رئیس اتحادیه برمى آید، در زمینه 
تولید مصنوعات طال نســبت به ســال هاى گذشته 
آمار دقیقى در دســت نیســت اما به هر حال به دالیل 
عدیده اى تولید مصنوعات نیز دچار مشکل شده است 

و به نظر مى رسد یکى از عواملى که بر تولید مصنوعات 
طال اثر گذاشته به هم خوردن چرخه تولید باشد. اما دلیل 
اصلى افت تولید مصنوعات مى تواند به مشکالت مواد 

اولیه و ابزارآالت روز دنیا هم باز گردد.
بذرافشان با تأکید بر اینکه صنف طال و جواهر پتانسیل 
باالیى در ایجاد اشــتغال و صــادرات و ارزآورى دارد 
خاطر نشــان کرده که تولیدات کارگاه  هاى تولیدى و
 کارخانه هــاى تولیدى در داخل کشــور این روزها با 
تولیدات خارجــى برابرى مى کنند و ایــن نوید را مى 
دهیم که تولیدات داخلى در برخى از بخش ها بسیار با 
کیفیت تر و مناســب تر از تولیدات خارجى اســت. اما 
تقاضاى ما از دولت و مجلس این است که از این صنعت 
حمایت ویژه داشته باشند تا این صنعت بتواند به خوبى 
در بخش اشتغال و صادرات به انجام وظیفه خود بپردازد.

روى دیگر گران شدن فلز زرد

تاجى که سر طالى دست دوم گذاشته شد!

الدن ایرانمنش

این روزها، تورم چهره تازه اى از خود نشان داده است و یکه تازى خط 
فقر در کشور مشهود است. با یک حساب سر انگشتى هم مى توان فهمید 
که فقر این روزها افراد بسیارى را درگیر کرده است، قشر آسیب پذیرى 
که تنها سرمایه شان براى زنده ماندن در زیر خط فقر مبلغ ناچیزى است 
که هر ماه به انتظارش مى نشــینند و دهک هایى که در جایگاه تعدیل 

نیروها قرار گرفته اند.
بر اساس آخرین آمارى که مرکز آمار ایران به تازگى منتشر کرده است، 
سال گذشته مردم ایران در مصرف غذا دچار بحران شدید بودند. بحرانى 
که در روزهایى که شیوع کرونا کمرنگ تر شــده با تورم موجود خود را 
بیشتر نشان مى دهد. این مشکالت در حالى با معیشت مردم دست به 
گریبان شــده اســت که تورم هر روز ُرخى تازه از خود نشان مى دهد؛ 

شکافى که هر روز فاصله فقیر و غنى را بیشتر مى کند.
انعکاس گرانى این روزها در باال و پایین رفتن قیمت دالر خود را نشان 
مى دهد تا جایى که مردم چشمشان به گران شدن یا نشدن ارز است. نقل 
محافل و کوچه بازار ارز خارجى است که تعیین مى کند گرانى جدیدى 
در راه است. حاال ارز امپراطورى است که تعیین مى کند فردا قیمت نان 

و پنیر و لبنیات چقدر قرار است باال و پایین شود. 
در این ارتباط یک کارشــناس اقتصادى مى گوید: اکنون بخش زیادى 
از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته اند و فاصله رو به گســترش بین فقر و 
غنا، ریزش طبقه متوسط و معضالت و مشکالت معیشتى که با آن روبه 

رو هستیم، به عینه مشخص است. اقتصاد دولتى حاکمیت اقتصاد را در 
دست گرفته و آنچه به نام خصوصى سازى گفته مى شود چندان معناى 
واقعى ندارد، به این دلیل که بخش خصوصى واقعى بودجه و سرمایه اى 
ندارد که بخواهد شــرکت هاى بزرگى که عرضه مى شود را خریدارى 
کند. به اعتقاد وى این شبه دولتى ها و فرا دولتى ها هستند که در لباس 

بخش خصوصى واقعى وارد مى شوند.
این کارشــناس اقتصادى تصریح مى کند: عدم رشد مناسب اقتصادى 
نشان دهنده کوچک تر شدن اقتصاد ماست؛ اقتصاد کوچکى که قیچى 

به دست گرفته و سفره ها را هم کوتاه مى کند. 
طبق گزارش هاى مرکز آمار ایران متوسط هزینه الزم براى یک خانوار 
سه نفره براى تأمین سبد غذایى دو هزار و 300 کیلو کالرى براى هر فرد 
است، یعنى به طور میانگین باید این خانوار ماهیانه 2/5 میلیون تومان 
از حقوق خود یعنى یک ســوم هزینه هایشان را صرف سبد غذایى خود 
کنند. وى ادامه مى دهد: آیا چنین اتفاقى مى افتد؟ اگر بخواهیم منطقى 
در رابطه با سفره هاى مردم در این روزها صحبت کنیم باید حقوق یک 
کارگر در تهران حداقل 10 میلیون تومان باشــد و در شهرستان ها این 
مبلغ به 8 میلیون تومان برسد و با این حساب، شش دهک باقى مى ماند 
که در برابر رفع نیازهاى اولیه خود بى دفاع هســتند و به همین سادگى 

باید سفره هایشان را کوچک کنند تا بتوانند دوام بیاورند. 
این در حالى اســت که طى دو سال گذشــته با وجود کرونا بسیارى از 

مشاغل آسیب دیده و بسیارى در جایگاه تعدیل نیروها قرار گرفتند. 

چندى پیش بود که نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى با 
اشاره به اینکه دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد، اظهار کرد: قرار بود 
براى طبقات متوسط رفاه نسبى برقرار شود و حقوق معوقه بازنشستگان 
پرداخت گردد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه مشــکالت مردم بیشتر 
هم شد. دهک هاى پایین جامعه با مشــکالت جدى روبه رو هستند و 
نیازمند حمایت اند و از سوى دیگر خشکسالى کشاورزان را با مشکالت 
جدى روبه رو کــرده و آنها دیگر نمــى توانند به همان نــان خالى در 
سفره هایشــان هم امیدوار باشــند. به گفته حجت االسالم سید ناصر 
موسوى الرگانى، برخى از طبقات پایین جامعه به نان شبشان هم محتاج 
هستند و ما نمى توانیم آنها را چشم به راه یارانه ها بگذاریم و فکر کنیم 

که همه چیز حل شده است. 
در این رابطه بســیارى از کارشناســان اقتصادى اعتقاد دارند حتى اگر 
دولت جنبه هاى حمایتى را براى کســانى که بیمه ندارند اعمال کند، 
باز هم با مشکالت جدى در زمینه دهک هاى پایین که آسیب پذیران 
جامعه را تشکیل مى دهند، روبه رو است. مشکالتى که منتهى مى شود 
به نخریدن مایحتاج عمومى. حاال چه کارگر، چه کارمند و چه سرپرست 
خانوار، چیزى که عیان اســت، گرانى هاى یکى دوساله اخیر است که 
روى زندگى  همه تأثیر گذاشته اســت. این تأثیر از کم کردن مسافرت 
شروع شده، تا رسیده به کم کردن خورد و خوراك و پوشاك و حتى کم 
کردن یک وعده از غذاى روزانه. شاید بتوان گفت تجربه ها در مواجهه با

 گرانى هاى بازار این در یک کالم آب رفتن سفره هاست.

روى واقعى اقتصاد غیرخصوصى

داشتن یک شماره اضطرارى مشــترك در همه جاى اروپا به طور مستقیم 
مى تواند به نفع شهروندان و گردشگران باشد؛ با این حال، این شماره تا حد 

زیادى ناشناخته است.
112 شماره اضطرارى در تمامى 27 کشــور عضو اتحادیه اروپا و همچنین 
سایر کشــورهاى اروپایى اســت. افراد در معرض خطر مى توانند با شماره 
تلفن 112 به صورت 24 ساعته تماس بگیرند تا به آتش نشانى، کمک هاى 

پزشکى و پلیس دسترسى پیدا کنند.
افزایش سطح ســفر اروپایى ها به داخل اتحادیه اروپا باعث شد که شوراى 
اتحادیه اروپا یک شماره اضطرارى مشترك در همه ایالت ها معرفى کند تا 
ضرورت به خاطر سپردن شماره هاى ملى مختلف بسته به موقعیت مکانى 

فرد، برطرف شود. 112 یک شماره آسان براى به خاطر سپردن است.
با این حال در داخل هر یک از کشــورهاى اروپایى شماره هاى اضطرارى 

دیگرى نیز به صورت دسترسى ملى وجود دارد و بسیارى از کشورها چندین 
شماره اضطرارى دارند. اما در مواقع اضطرارى، به خاطر سپردن شماره مورد 
نیاز براى استفاده دشوار است. گردشــگران در این کشور نیز ممکن است از 
این شماره ها بى اطالع باشند و بنابراین شماره 112 ساده و به راحتى قابل 
یادآورى است. به همین دلیل است که 112 در سال 1991 میالدى به تنها 

شماره اضطرارى مشترك در اروپا تبدیل شد.
اولین سیستم شماره اضطرارى که بعداً در نقاط دیگر جهان به کار گرفته شد، 
در 30 ژوئن سال 1937 میالدى در لندن و با استفاده از شماره 999 راه اندازى 

شد. پس از مدتى نیز این سیستم براى پوشش کل انگلیس گسترش یافت.
در انگلیس شماره هاى 999 و 112 هر دو به یک سرویس متصل مى شوند و 
هیچ کدام از آنها اولویت و هزینه اى ندارند. همچنین 119 در چین به عنوان 
شماره تلفن استاندارد اضطرارى براى آتش نشانان شناخته شده است. مشابه 

ژاپن، شماره تلفن اضطرارى براى تماس با پلیس نیز در چین 110 است؛ با 
این حال،  اورژانس با شماره 120 در چین در دسترس است.

همچنین اگر در روسیه به کمک فوریت هاى پزشکى، پلیس، آتش نشانى 
و نجات یا ضد ترور نیاز دارید، با شماره تلفن رایگان 112 تماس بگیرید.

با شماره هاى اضطرارى در جهان آشنا شوید
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رصد برخط 
خودرو هاى آالینده

مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
شماره خودرو هاى بدون معاینه فنى به صورت خودکار 
براى پلیس راهور ارسال مى شود. هادى کریمى با اشاره 
به اینکه سرد شــدن هوا و وارونگى هوا سبب افزایش 
آالیندگى ناشــى از تردد خودرو هاى دودزا در شــهر 
مى شود گفت: ســامانه هاى ثبت تخلف مرکز کنترل 
ترافیک و نظــارت تصویرى معاونت حمــل و نقل و 
ترافیک شــهردارى به سامانه ســیمفا متصل است و 
تخلفات خودرو هاى بدون معاینه فنى به صورت مکانیزه 
به پلیس راهور ارسال مى شــود. وى با اشاره به اینکه 
بسیارى از شهروندان از این موضوع بى اطالع هستند 
گفت: خودرو هاى بدون معاینه فنى هر روز به دلیل تردد 

در شهر جریمه مى شوند.

افتتاح مراکز مشاوره خانواده 
مهر در اصفهان

معاون اجتماعى ســپاه صاحب الزمان (عج) اســتان 
اصفهان از افتتاح مراکز مشــاوره خانواده مهر در نقاط 
مختلف اســتان اصفهان در راستاى کمک به تحکیم 
بنیان خانواده ها خبر داد. ناصر چاووشــى اظهار کرد: 
نقشى که این مراکز ایفا مى کنند در بحث مشاوره هاى 
تحصیلى، حقوقى، فردى، خانوادگى، پزشکى، تغذیه، 
بهداشت و برگزارى کارگاه هاى پیشگیرى و مقابله با 
آسیب هاى اجتماعى با اولویت اعتیاد، طالق، افسردگى 

و خودکشى است که با آن مواجه هستیم.

ساخت سوله کارگاهى 
به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهان، بتن ریزى فونداســیون و ساخت اسکلت 
و سقف ســوله کارگاهى مجتمع ندامتگاهى کانون، 
نظام و نسوان در قسمت بند نظام انجام گردید. این 
سوله با مســاحت 500 مترمربع پس از بهره بردارى 
آماده ایجاد اشتغال براى 150 نفر مى باشد. طبق نظر 
کارشناسان، این سوله در نیمه دوم بهمن ماه 1401 

افتتاح خواهد گردید.

اصالح شبکه آبرسانى 
فضاى سبز ناژوان

مدیر طرح ســاماندهى پارك نــاژوان گفت: اجراى 
بیش از 2500 متر لوله کشــى شــبکه توزیع در کل 
عرصه شامل مادى ها و فضاى ســبز ناژوان جهت 
انتقال آب و تسهیل در آبرسانى فضاى سبز در حال 
تکمیل اســت. مهدى قائلى افزود: در دو ماه گذشته 
بیش از چهار میلیارد و 500 میلیون ریال براى اجراى 
طرح لوله کشى قطره اى در فضاى سبز ناژوان تأمین 
اعتبار شــده که با اجراى این طرح، وسعتى بیش از 
30 هزار متر مربع تحت پوشش قرار مى گیرد. مدیر 
طرح ســاماندهى ناژوان افزود: براى تأمین هزینه 
اجراى طرح لوله کشى شــبکه توزیع آب نیز حدود 
چهار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است. وى 
با اشاره به پهنه 1هزار و 200 هکتارى عرصه فضاى 
ســبز ناژوان گفت: طرح حذف گونه هاى پرمصرف 
و جایگزینى آن بــا گونه هاى مقاوم بــه کم آبى در 
قطعه هاى بزرگى از فضاى ســبز ناژوان نیز در حال 

اجرا است.

وجود 250 طرح نیمه تمام 
ورزشى در اصفهان

مدیر کل ورزش و جوانان استان از وجود 250طرح 
نیمه تمام ورزشــى در اســتان اصفهــان خبر داد. 
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان در آیین تقدیر از 
فوتبالیست هاى دهه شصتى محله جوى آباد خمینى 
شهر گفت: استان اصفهان در بین پنج استان کمترین 
سرانه ورزشى را دارد. جواد محمدى با اشاره به برخى 
مشکالت ورزشــى در خصوص کمبود تجهیزات و 
امکانات ورزشى در محله جوى آباد از ایجاد مجموعه 
ورزشى بانوان در مدرســه فلسطین و ساخت زمین 
چمن مصنوعى مینــى فوتبال در صورت تخصیص 

زمین در این محله خبر داد.

خبر

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان گفت: میزان هدایت تحصیلــى دانش آموزان به 
سمت آموزش هاى فنى وحرفه اى هنرستان هاى اصفهان 

به 45/31 درصد رسیده است.
ســیداحمد بنى لوحى با بیان اینکه حدود 450 هنرســتان 
فنى وحرفه اى و کاردانش در استان وجود دارد، اظهار کرد: در 
سال تحصیلى جدید، حدود دو درصد به تعداد دانش آموزان 

فنى وحرفه اى و کاردانش در استان اضافه شده است.
وى افزود: اگر تنها دانش آموزان را به ســمت هنرستان ها 
ترغیــب و هدایت کنیم، رســالت آمــوزش و پرورش در 
این راســتا اجرایى شــده، کار اصلى، کیفیت بخشــى به 

دانش آموختگان این مقاطع اســت که بــراى تحقق این 
امر مهم، امسال تعدادى از هنرآموزان متخصص را جذب 

کرده ایم.
بنى لوحى در خصوص کیفیت آموزشى در هنرستان هاى 
اســتان اصفهان، اضافه کرد: بدون شک نمى توانیم نگاه 
یکسانى به این موضوع مهم داشته باشیم، چرا که از لحاظ 
جنسیت تا حدودى هنرســتان دخترانه و پسرانه متفاوت 
است و کیفیت آموزشى در هنرســتان هاى ناطق شهرى 
با شهرستان ها و روســتا به طور کامل تفاوت دارد، اما لزوم 
پیگیرى دغدغه هاى مدارس مناطق و شهرســتان هاى 

محروم در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس ســتاد دیه اســتان اصفهان گفت: هیچ فردى به 
دلیل بدهى دیه ناشى از تصادف فوتى یا منجر به جرح در 

زندان هاى استان قرار ندارد.
اسدا... گرجى زاده علت کاهش آمار زندانیان بدهى دیه را 
قانون الزام بیمه شخص ثالت خودرو اعالم و اظهار کرد: 
مقصران تصادفات به دلیل وجود بیمه شخص ثالت دچار 

بدهى و تحمل حبس نمى شوند.
وى افزود: در گذشــته شــمار زندانیان بدهکار ناشى از 
پرداخت دیه به دلیل تصادفات بســیار زیاد بوده که این 
اصالح قانون از پنج سال گذشــته تاکنون روند مثبتى در 

جامعه داشته است.

رئیس ستاد دیه استان اصفهان یادآور شد: چنانچه فردى به 
دلیل عدم گواهینامه و یا نداشتن بیمه شخص ثالث تصادف 
کرده باشد، از محل صندوق خسارت هاى بدنى، تسهیالتى 

به آن پرداخت شده است.
وى یادآور شــد:  در حال حاضر 10 نفر به دلیل مسئولیت 
شغلى و کسب و کار محکوم به پرداخت دیه شده اند که در 
زندان اصفهان هستند که براى آزادى آنان باید تالش کرد.

وى شمار زندانیان جرائم غیرعمد استان اصفهان را بیش از 
هزار نفر اعالم کرد و گفت: بخش زیادى از این افراد بدهى 
چک داشته و شــرایط اقتصادى سخت آنان را به این روز 

گرفتار کرده است.

هیچ فردى به دلیل بدهى 
دیه تصادف در زندان نیست

افزایش تعداد دانش آموزان 
فنى وحرفه اى در اصفهان

خیلى ها مى گویند بازار موبایل اصفهان در آستانه زمین 
خوردن است. شاهد این مدعا هم ابطال پروانه واحدهاى 
صنفى فعال در این حوزه است که همین یکى دو ماه پیش 

4 برابر رشد داشته است.
صعودى شدن نرخ ارز و رسیدن آن به قیمت 35 هزار تومان 
در روزهاى پایانى پاییز، بازار موبایل اصفهان را هم دچار 
نوسان کرده و با توجه به اینکه موبایل یک کاالى کامًال 
وارداتى است، صعودى شــدن نرخ ارز باعث تکانه هاى 

زیادى به این بازار شده است.
 دالر حاال به بازار موبایل اصفهان به شکلى شبیخون زده 
که قیمت ها را تکان داده و بازار موبایل اصفهان هم با رشد 
10 درصدى روبه رو شده تا جایى که همزمان با افزایش 
قیمت موبایل خیلى ها از خیر خرید این کاال گذشــته اند 
و ترجیح داده اند به جاى خرید گوشــى نــو براى خرید 
گوشى هاى دســت دوم اقدام یا اینکه همان تلفن همراه 
سابق خود را تعمیر کنند. این موضوع بازار موبایل اصفهان 
را دستخوش رکود کرده است و مشتریان این بازار که سهم 
عظیمى از فروشــگاه هاى آن در میدان احمد آباد است 

بیشتر تماشاچى هستند تا خریدار.
در این بین فروشندگان نیز بعضاً تالش مى کنند به  صورت 
ثانیه اى قیمت ها را با قیمت دالر تطبیق دهند و به همان 
مشتریانى که ناچارند براى تأمین مصارفشان اقدام به خرید 

کنند، بفروشند.
اگر ســرى به بازار موبایل اصفهان بزنیــد به خوبى مى 
بینید که در بازار کم مشــترى این روزها خبرى از ارزانى 

نیست؛ این در حالى است که موبایل حتى در روزهایى که 
دالر کمى با کاهش قیمت مواجه مى شود باز هم همان

 قیمت هاى قبلى را دارد و تغییرى در این بازار ایجاد نمى 
شود.

اما چرا با وجود پاییــن آمدن قیمــت ارز قیمت موبایل 
در همان محدوده قبلى باقى مى مانــد؟ رئیس اتحادیه 
فروشندگان و تعمیرکنندگان موبایل اصفهان، در پاسخ 
به این سئوال مى گوید: «موبایل وارداتى در زمان افزایش 
نرخ ارز وارد شده و اگر با قیمت پایین تر فروش برود، این 
فروشندگان هستند که ضرر مى کنند. در چرخه فروش، 
بنکدار، عمده فروش و خرده فــروش فعالیت دارند که تا 
زمان رسیدن موبایل به دست خرده فروش قیمت موبایل 
تغییراتى دارد؛ با این حال، بیشتر واحدهاى صنفى موبایل 
را به روز مى خرند و با توجه به ارزش باالى کاال، نمى توانند 
دپو کنند. از آنجایى که قیمت موبایل باالست، مردم تازمانى 
که تلفن همراهشان خراب نشــود، این کاال را خریدارى 
نمى کنند. در گذشــته که قیمت موبایل پایین بود، مردم 
بیشتر تلفن همراه خود را به روز مى کردند و خریدار بودند.»
بازار موبایل اصفهــان حاال متأثر از صعــود قیمت ارز با 
یخبندان و انجماد و رکود روبه رو شــده است؛ مسئله اى 
که به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان 
موبایل اصفهان با وجــود اینکه مشــکلى بابت کمبود 
موبایل در بازار وجود ندارد اما به این علت که تلفن همراه 
کاالیى است که مستقیم با نرخ ارز ارتباط دارد دچار رکود

 شده است.
میرشمشیرى عنوان مى کند: «با توجه به هزینه هاى باالى 

مالیات و اجاره، بسیارى از واحدهاى صنفى فعال درزمینه 
فروش موبایل، پروانه فعالیتشــان را ابطال کردند. حدود 
95 درصد واحدهاى صنفى مســتأجر هستند و نزدیک 
به 70درصد درآمــد واحدهاى صنفى صــرف پرداخت 
اجاره مى شــود و این هزینه ها در شــرایطى که فروش 
موبایل رونق نــدارد منجر به ضرر و زیان فروشــندگان 
شده است. طبق آمارهاى موجود در سال گذشته 53 نفر 
از فروشندگان موبایل رسماً تعطیل شدند و امسال نیز 128 
نفر از فروشندگان موبایل انصراف خود را از ادامه فعالیت 

اعالم کرده اند.»
على رغم آنکه موبایل جزو کاالهاى لوکس محســوب 
مى شــود و در این شــرایط اقتصــادى در اولویت خرید 
خانواده ها قرار ندارد اما از پر دغدغه ترین کاالهایى است 
که چند خدمات ضرورى را در یک زمان پوشش مى دهد 
وافزایش قیمت موبایل هاى مدل باال بر افزایش قیمت 
گوشى هاى مدل پایین هم اثر گذاشته و این دسته ازگوشى 
ها نیز در بازار گران شده اســت. در حال حاضر موبایل در 
بازار اصفهان نسبت به قبل تا 15 درصد و بعضاً تا 20 درصد 
گران شده است، البته این افزایش به مدل و برند هر گوشى 

بستگى دارد.
در رابطه بــا لــوازم جانبى موبایــل نیز تنــوع زیادى 
وجــود دارد، به همین دلیــل قیمت هــاى آن مختلف 
اســت، همچنیــن قیمــت شــارژر وهندز فــرى نیز 
براســاس نرخ دالر و نوســانات آن اســت و نوسانات 
نرخ گوشــى موجب کاهــش خریداران ایــن اقالم هم 

مى شود.

مشترى ها تماشاچى شده اند 

شبیخون دالر به بازار
 موبایل اصفهان 

کمبود کتابخانه ها در مناطق حاشیه اى
نصــف جهــان   بیشــتر کتابخانه هــاى اصفهان 
در هسته مرکزى شــهر متمرکز شــده و مناطق 
حاشــیه اى از وجود این فضاهاى فرهنگى محروم 
هستند و متأســفانه تمامى مردم شهراصفهان به 
صورت یکســان از کتابخانه بهره مند نیســتند و 

کمبودهایى در برخى نقاط شهرى وجود دارد.
این در حالى اســت کــه حوزه فرهنــگ، یکى از 
موضوعات مهمى اســت که بایــد در جامعه مورد 
توجه جدى قرار گیرد چرا که اصالح جامعه در گرو 
اصالح فرهنگ آن جامعه است و از سوى دیگر اگر 

مسائل فرهنگى به موقع در جامعه حل و فصل شود، 
سبب پویایى آن جامعه شده و بسیارى از مشکالت 
به وجود نمى آید. این موضوع به خصوص در مناطق 
حاشــیه اى که خرده فرهنگ هاى بسیارى در آن 

مستقر است مى تواند بسیار مفید واقع شود.
در این راستا مسئوالن و مدیریت شهر باید به عدالت 
فرهنگى که منوط به گسترش کتابخانه ها و ترویج 
فرهنگ کتاب و کتابخوانى در حاشــیه شهر است 
بیشتر توجه داشته باشند و کمبودهاى این مناطق 

را مرتفع کنند.

مریم محسنى
یکــى از مهمترین گالیــه هاى مــردم اصفهان که 
سال هاســت آنها را رنج مى دهد، قطع و وصل مکرر 
اینترنت مخابرات، ســختى برقرارى ارتباط، دریافت 
هزینه اینترنت و اخالل در شبکه هاى تلفن همراه است.
با توجه به اینکه امروزه فنــاورى حرف اول را مى زند 
و تمامى امــور از طریق اینترنت انجام مى شــود این 
موضوع یکى از مطالبات بحق و ابتدایى ترین انتظارى 

است که مردم اصفهان از شرکت مخابرات دارند.
در کالنشــهر اصفهان متأســفانه در برخــى از نقاط 

اما با مشــکالت جدى در این زمینه روبه رو هستیم 
و هر روز شــکایات مردمى در حــوزه اینترنت و عدم 
آنتن دهى مناســب تلفــن همراه در این کالنشــهر

 بیشتر مى شود.
گرچه مخابــرات مدعى پاســخگویى بــه انتقادات 
مشترکان از طریق ســامانه 2020 است اما مشترکان 
درتماس با این شماره تلفن براى شارژسرویس خود، با 
اشغالى مکرر یا مدت انتظار بسیار طوالنى این شماره 
مواجه مى شوند و از مســئوالن درخواست دارند که به 

این موضوع رسیدگى شود.

انتظار طوالنى پشت خط

طرحى براى اشتغال
نصف جهــان   روزنامــه «زاینده رود» در شــماره 
سه شنبه 22 آذرماه خود در گزارشى با عنوان «خبر 
خوش براى کارفرمایان و فارغ التحصیالن بیکار» 
نوشته: «با توجه به اینکه در سال هاى اخیر، موضوع 
بیکارى فارغ التحصیالن به یکــى از چالش هاى 
بزرگ کشور مبدل شده، از طرف وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعى، خبرى مبنى بر دو ســال معافیت 
حق بیمه به شــرط جذب فارغ التحصیالن، مورد 
توجه کارفرمایان و دانش آموختگان دانشــگاهى 
جویاى کار قــرار گرفت.در این خبــر آمده بود که 
کارفرمایانى که نیــروى کار مورد نیاز خود را از بین 
فارغ التحصیالن دانشــگاهى جذب کنند، به مدت 
دو سال از مشوق بیمه کارفرمایى برخوردار خواهند 

شد و این طرح در راستاى اجراى بند الف تبصره 18 
قانون بودجه ســنواتى و در چارچوب سیاست هاى 
اقتصاد مقاومتى با هدف تحرك بخشى به بازار کار 

به اجرا درآمده است.» 
در بخش دیگرى از این گزارش از زبان مســئول 
دبیرخانــه کارگروه اشــتغال اداره کل تعاون،کار و 
رفاه اجتماعى استان اصفهان از جمله ویژگى هاى 
این طرح ذکر شده و اوعنوان کرده که پرداخت وجه 
مشوق ازسوى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان مســتقیما به حســاب کارفرما، امکان بهره 
مندى کارگاه هاى جدیدالتأسیس، امکان استفاده از 
بیمه بیکارى براى افراد جذب شده در قالب طرح در 
صورت بیکار شدن از دیگر مزایاى طرح فوق است.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

فرزاد مؤمنى، کارشناس ارشد شهرسازى در گفت وگو 
با ایمنا دربــاره کریدورهایى که  مــى توانند در خروج

 آالینده ها از اصفهان نقش ایفا کنند نکاتى را بیان کرده 
که قابل توجه است. اظهارات او را در این باره بخوانید.

با شناسایى رفتار باد در سطح شهرها مى توان آلودگى 
هوا را کاهش داد، البته به شرطى که در مسیر بادهاى 
غالب ســاختمان هاى بلند مرتبه احداث نشــود. شهر 
اصفهــان از لحاظ حوزه اســتحفاظى در همجوارى با 
کوه صفه است و موجب مى شــود جریان هوا از جنوب 
به سمت شمال شهر حرکت کند؛ لذا در ساعت غروب 
یا طلوع آفتاب جابه جایى هوا موجب حرکت آلودگى و 

خارج شدن آن از محدوده شهر مى شود.
شــهر اصفهان با توجه به طراحى هوشــمندانه که در 

دوران شیخ بهایى انجام شد، محور عمودى از شمال به 
جنوب تحت عنوان چهارباغ دارد. این محور ریه شهر 
از محور شمال به سمت جنوب است که باد را از سمت 
صفه تا شمال شهر هدایت مى کند؛ چنانچه جلوى این 
کریدور تنفسى ساختمان هاى بلندمرتبه بسازیم جلوى 
حرکت باد گرفته شده و آلودگى در سطح شهر محبوس 
مى شــود و امکان خارج شــدن آلودگى از شهر وجود 
ندارد؛ بنابراین نباید در مســیر جنوب به شمال شهر، 
به خصوص در محور چهارباغ بناهاى بلندمرتبه مانند 
ساختمان پزشکان ساخته شود. احداث این ساختمان ها 
در خیابان هزار جریب مورد انتقاد بسیارى از کارشناسان 

شهرى قرار دارد.
جریان هوا از ســمت غرب به شرق نیز یکى از بادهاى 
غالب شهر اصفهان است که به دلیل جبهه هواى منطقه 

ایجاد مى شود؛ محور تنفسى این بخش از شهر به یمن 
وجود رودخانه زاینده رود باز اســت. مادى هایى نیز در 
سطح شــهر اصفهان طراحى شده اســت که در کنار 
آن ها آب و پوشــش گیاهى وجود دارد و موجب خروج 
آلودگى از سمت محالت شهر مى شود، البته اگر مسیر 
این کریدور بسته نشده باشد. از کوه دنبه به سمت شهر 
اصفهان شاهد احداث ساختمان هاى بلندمرتبه هستیم 
که بدون در نظر گرفتن توسعه پایدار شهرى ایجاد شده 

و ریه شهر را تخریب کرده است.
الزم است در محورهاى اصلى شهر و در مسیر بادهاى 
غالب پوشــش گیاهى کاشــته و از احــداث بناهاى 
بلندمرتبــه جلوگیرى شــود تا عالوه بر عبــور باد که 
آلودگى را از محیط شــهر خارج مى کند، تهویه مطبوع 

انجام شود،.

کریدورهاى تنفسى اصفهان نباید بسته شود

طراحى و آماده سازى تعدادى زمین ماسه اى 
در نایین

نصف جهــان    شهردارنایین از آماده سازى تعدادى 
زمین ماسه اى براى ورزش هاى ساحلى در مناطق 

مختلف شهر نایین و محالت مختلف آن خبر داد.
حســن شــفیعى افزود: در حوزه تعامل با ســایر 

دســتگاه ها از جمله ورزش و جوانان، زمین چمن 
مصنوعــى محمدیه بــا مشــارکت 50 درصدى 
شهردارى و 50 درصدى اداره کل ورزش و جوانان 

به بهره بردارى رسید. 

خوروبیابانک یک کیلومتر جاده دو بانده ندارد
نصف جهــان    فرماندار شهرســتان خوروبیابانک 
گفت: ارتقاى سطح بهداشت و درمان، توسعه راه ها، 
اتمام طرح هاى نیمه تمام و پایــدارى منابع براى 
توسعه زیر ساخت ها، مهمترین مطالبه هاى مردم 

خوروبیابانک است.
احمدرضا طحانى افزود: این شهرستان هنوز از آب، 
گاز و برق پایدار بهره مند نشده و جزء 31 شهرستان 

محروم و کمتر توســعه یافته کشور است و مردم از 
کمبود امکانات  بسیارى رنج مى برند.

وى ادامه داد: شهرســتان خوروبیابانک حتى یک 
کیلومتر جــاده دو بانده نــدارد و دو طرفه بودن آن 
حادثه آفرین شده اســت که تصادفات رخ به رخ و 
واژگونى هاى فراوان در این محورها، عامل مرگ و 

میر در حوادث جاده اى به شمار مى رود.

ضرورت تصویب سریع طرح تفصیلى ورنامخواست 
نصف جهان   شــهردار ورنامخواســت گفت: براى 
برداشــتن گام هاى مؤثر منطبق بــا طرح جامع و 
تعییــن راهبردهاى دقیق و جزئى تــر و رفع موانع 
و چالش هــاى موجود در فرایند شهرســازى، نیاز 
اســت طرح تفصیلى شــهر ورنامخواست هر چه 
ســریع تر به تصویــب برســد و مــالك عمل

 قرار گیرد. 
غالمحســین جوهرى بیان کرد: با پیگیرى هاى 

فراوان، اولین نشســت تخصصى طــرح تفصیلى 
با حضور مشــاور طرح تشکیل شــد و طرح مورد 
بررسى قرار گرفت. وى با اشاره به اهمیت تصویب 
و ابالغ این طرح، بر تســریع و پیگیرى جدى براى 
نهایى و عملیاتى شــدن طرح تفصیلى تأکید کرد. 
شهردار ورنامخواست عنوان کرد: با ابالغ این طرح، 
چالش ها و موانع زیادى که ســال هاست در حوزه 

شهرسازى وجود دارد برطرف خواهد شد.
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دو گوشى هوشمند آینده سامسونگ امروز در پایگاه داده 
آنالین Geekbench مشاهده شده اند که به احتمال زیاد 

به این معنى است که به زودى رسمى مى شوند.
 گوشى هاى مورد بحث، گالکســى ۴G A۵۴ و گالکسى 

F۰۴s هستند.

اولى جدیدترین عضو در طیف پرفروش ترین سامسونگ، 
A۵x خواهد بود، در حالى که دومى احتماًال یک دســتگاه 

انحصارى Flipkart است.
نمونــه اولیه گالکســى ۵G A۵۴ کــه Geekbench با 
اندروید 13 (بدون شک با One UI5 سامسونگ در باالى 
صفحه) آزمایش شد. حداقل یک نسخه از این گوشى با 6 
گیگابایت رم عرضه خواهد شد، اگرچه احتمال اینکه گزینه 

8 گیگابایتى نیز در دسترس باشد بسیار زیاد است.
چیپس موجود با نام S5E8835 شــناخته مى شــود که 

طبق شایعات قبلى جانشین اگزینوس 1280 خواهد بود. 
محتمل ترین نام رسمى آن اگزینوس 1380مى تواند باشد.
این چیپست با یک CPU ارائه مى شود که داراى 4 هسته 
عملکــرد 2.4 گیگاهرتز و 4 بازده 2.0 گیگاهرتز اســت. 

هسته ها GPU Mali G68 نیز وجود دارد.
بر اساس شایعات و اطالعات فاش شده گذشته، گالکسى 
۵G A۵۴ داراى باترى 5100 میلى آمپر ساعتى با پشتیبانى 

از شارژ 25 واتى، دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى و صفحه 
نمایش 6.4 اینچى بــا فرکانس 120 هرتــز خواهد بود. 
رندرهایى که آن را به نمایش مى گذارند، ماه گذشته فاش 

شده بود.
اما گالکسى F۰۴s، یک مدل سطح پایه خواهد بود که به 
طور انحصارى توسط Flipkart در هند ارائه مى شود، زیرا 

سرى F در این مورد است.

اپلیکیشن چینى وى چت از زمان کلید خوردن 
فیلترینگ، در لیســت برنامه هایى بوده است که 
بارها در ایران فیلتر و رفع فیلتر شده است. اما این 
بار گزارش هایى منتشر شــده است که خبر از رفع 
فیلتر دوبــاره این پلتفرم روى برخــى اپراتورها و 

خدمات دهندگان اینترنت مى دهد.
 اگر اینچنین باشــد و وى چت در دسترس عموم 
مردم قرار بگیرد مى تواند نشــانه اى از تصمیمات 
جدیــد مقامات ارتباطات کشــور باشــد. وزارت 
ارتباطــات مدت هاســت در پى اســتفاده از 
یک پلتفــرم خارجى 

اســت تا آن را جایگزین واتس اپ و تلگرام فیلتر 
شده کند.

 حاال رفع فیلتر وى چت شاید نشانه اى از تعامل با 
چین براى خرید این پلتفرم باشد.

به ویژه در شرایطى که چند ماهى است پیام رسان 
پرکاربر واتســاپ و شــبکه اجتماعى اینستاگرام 
از دســترس خارج شــده اند. وى چــت در چین 
پرطرفدارترین اپلیکیشــن چند منظوره است. این 
پلتفرم که توســط غول فناورى چینى تنســنت 
ساخته شده اســت، نخســتین بار در سال 2011 
راه اندازى شــد. از این پیام رسان عالوه بر استفاده 
به عنوان ابزارى براى انتقــال پیام، براى پرداخت 
آنالین بومى در چین نیز اســتفاده مى شود و 
در واقع مى توان گفت به نوعى کیف پول 

الکترونیکى است.
البته یکى از اساســى ترین نــکات در مورد 
وى چت این است که از هیچ سیستم رمزگذارى 
براى تماس ها و پیام ها و اطالعات کاربران استفاده 
نمى کند و از این رو گزارش هــاى مختلفى درباره 

نگرانى کاربران درباره لو رفتن مکالمات و داده 
هایشان وجود دارد.

وى چت نخستین بار در 28 آذر سال 92 فیلتر شد. 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانــه، در بیانیه اى 
به دنبال فیلتر این پلتفــرم اجتماعى، علت این کار 
را جمع آورى کلیه اطالعات موجود در گوشى هاى 
کاربران و رصــد ارتباطات اعضــا و نقض حریم 

خصوصى آنها عنوان کرده بود. 
اما محمود واعظى، وزیر ارتباطات وقت کشــور، 
گفت: کمیته تعیین مصادیــق مجرمانه و وزارت 
ارتباطــات تنها به عنــوان یکــى از 12عضو این 
کمیته، از حــق رأى در تصمیم گیرى ها برخوردار

 است.
بعدهــا در دى 96 ایــن پیام رســان چینى درپى 
درخواســت آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات دولت 
دوازدهم رفع فیلتر شــد. اما مجددا در سال 1400 
این پلتفرم فیلتر شد و حاال طبق گزارش کاربران 
شبکه هاى اجتماعى گویا دوباره در دسترس قرار 

گرفته است.

آن گونه که به نظر مى رســد، على رغم قانون 
 USB-C جدید اتحادیه اروپا، آیفون 15 پورت شارژ

نخواهد داشت.
اتحادیه اروپا اعالم کرده است که 28 دسامبر 2024 
آخرین مهلت رسمى تمام گوشى هاى فروخته شده 
در منطقه، از جمله آیفون،  براى تغییر درگاه شــارژ 
خود به USB-C خواهد بود، به گونه اى که در این 
مرحله اپل مجبور خواهد بود تا پورت الیتنینگ را با 

جدیدترین معیار جایگزین کند.
با این حال، نســخه بعدى اپل، آیفون 15، ممکن 
است علیرغم شــایعات و درز هایى که خالف آن را 

تأیید مى کند، پورت شارژر USB-C نداشته باشد.
 قانون جدیــد USB-C اتحادیه اروپــا در روزنامه 
رسمى این اتحادیه منتشر شــده که به کشور هاى 

عضو یــک دوره دو ســاله 
فرصت داده تا آن 

را به عنوان یک قانون ملى اعمــال کنند. اتحادیه 
اروپا قبًال گفته بود که قوانین جدید از "پاییز 2024" 
اعمال خواهد شــد، اما در ماه اکتبر این زمان عقب 
نشیى کرد و گفت این قوانین "تا پایان سال 2024" 

اعمال خواهند شد.
این قوانین براى چندین دســتگاه مانند تبلت ها، 
دوربین هاى دیجیتال، هدســت ها و کنسول هاى 
بازى ویدیویى دستى نیز اعمال مى شود. لپ تاپ ها 
هم در نهایت باید قبل از آوریل 2026 مجوز بگیرند.

این وضعیت براى اپــل چه معنایى 
دارد؟

اپل بزرگترین تولیدکننده گوشــى است که براى 
ایجاد شارژ ســیمى به USB-C اقدام نکرده است 
و با اســتناد به نگرانى هاى محیطى مرتبط با این 
تغییر از تصمیم خود دفاع کرده اســت. با این 
حال، گرگ جوسویاك، معاون ارشد بازاریابى 
جهانى اپل، اخیراً به وال استریت ژورنال گفته 
اســت که این شــرکت "باید به وضوح" با دستور 

اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد.
اپل یک رویداد رونمایى از آیفون را در ماه سپتامبر 
برگزار کرد و بنابراین، از نظر فنى، این شــرکت تا 
سال 2025 نیازى به تغییر USB-C نخواهد داشت، 
زیرا انتظار مى رود سرى آیفون 16 در سپتامبر 2024 

معرفى شود.
گزارش ها حاکى از آن اســت که اپل ممکن است 
ســال آینده با آیفون 15 به USB-C منتقل شود، 
اگر حقیقت گفته شود، هیچ مدرك محکمى مبنى 

بر پذیرش استاندارد شارژ در آیفون 15 وجود ندارد.
اخیرا، مینگ چى کو، تحلیلگر اپل ادعا کرده است 
 USB-C که این شــرکت مى تواند دو نــوع پورت
مختلف یکى در مدل اســتاندارد آیفــون و آیفون 
پالس و دیگرى با انواع پرو با سرعت انتقال باالتر را 

در آیفون هاى خود ارائه دهد.
اپل در حال حاضر کابل هاى الیتنینگ براى آیفون 
و ایرپاد، شارژر هاى USB-C براى آیپد پرو (از سال 
2018) و مک بوك (از سال 2015) و MagSafe را 

براى اپل واچ مى فروشد.

اگر در سفر تلفن همراه خود را 
گم کردیم چه کنیـــم؟

گالکسى A54 به زودى از راه مى رسد

چرا آیفون 15 پورت شارژ USB-C نخواهد داشت؟جایگزین خارجى واتس اپ و تلگرام رفع فیلتر مى شود؟

تا به حال به این فکر کرده اید که اگر تلفن همراهتان را در سفر 
گم شــد چه باید بکنید؟ حقیقتا حتى فکر کردن به گم شدن 
موبایل در سفر تن آدم را واقعا مى لرزاند. تصور کنید که؛ در سفر 
هستید و هر چقدر که جیب و کیفتان را مى  گردید در نهایت تلفن 
همراهتان را پیدا نمى  کنید! باور کنید که آدم حتى از تصورش 
هم وحشت مى کند، حال چه برسد به این که این اتفاق واقعا رخ 

دهد. با این حال، اصال وقوع این حادثه دور نیست.
 گم شدن موبایل در ســفر با این که واقعا موضوعى ترسناك 
و دلهره آور است اما به هر حال موردى است که اتفاق افتادن 
آن همانگونه که گفتیم، اجتناب نا پذیر است اما باید خودتان 
را براى چنین اتفاقى آماده کنید. در شــهرهاى شلوغ و مکان 
هاى توریستى که مملو از آدم هاى بومى و گردشگر هستند، 
افراد سودجویى وجود دارند که بدون آن که شما متوجه شوید؛ 
شما را زیر نظر دارند تا وقتى که حواستان نیست، موبایل و یا 

کیفتان را بدزدند.
االن باید به نظر شــما چه کار کرد؟ خودتان را در آن موقعیت 
تصور کنید. براى مثال شما در یکى از متروهاى شهر استانبول 
هستید و متوجه مى شوید که موبایلتان در جیبتان نیست، اولین 
کارى که به شما پیشنهاد مى کنیم که انجام دهید این است 
که خونســردى خود را حفظ کنید و تا مى توانید سعى کنید تا 

تمرکز کنید.
سعى کنید تا مسیرهایى که تا آن لحظه پیموده اید را در ذهن 
خود دوباره مرور کنید. این احتمال وجود دارد که حین خرید، 
موبایل خود را بر روى پیشــخوان فروشنده جا گذاشته باشید 
و یا حین صرف غذا، بر روى میز رســتوران موبایل خود را رها 

کرده باشید.
در زمان گم شدن موبایل در سفر مى توانید تا از یک فرد بومى 
در مقصدتان براى تماس گرفتن با موبایلتان کمک بگیرید. اگر 
تلفن خود را در جایى جا گذاشته باشید و فردى با زبان مقصد 
شما تلفن را پاسخ دهد، آن وقت کسى که به شما کمک کرده 
مى تواند تا با آن طرف خط صحبت کند و از آن فرد بخواهد تا 

موبایل شما را پس دهد.
البته فراموش نکنید که گم شدن موبایل در سفر آن هم به این 
صورت، البته باید بگوییم تا قبل از هر چیزى وسایلتان را کامل 
بگردید زیرا احتمالش هست تا وقتى حواستان نبوده موبایلتان را 
در کیسه و یا بگ خریدتان، انداخته باشید. البته این ها احتماالت 
زیاد و خوشبینانه ترین حالت هاى ممکن هستند. بدترین اتفاق 
رخ داده این است که، فرد سودجویى تلفن همراه شما را از شما 
دزدیده باشد. پس از متوجه شدن این که موبایلتان دزدیده شده 
هر چه سریع تر به اولین ایستگاه پلیس که در نزدیکى شماست 

مراجعه کنید و ماجرا را کامل توضیح دهید.
باز هم اگر زبان مقصدتان را نمى دانید از یک فرد بومى کمک 
بگیرید تا بتوانید پروسه ى دزدیده شدن را به طور کامل براى 
پلیس توضیح دهد. در بعضى از کشور ها برخى از مردم مثل 
ترکیه تسلط کافى بر انگلیسى نداشته باشند و پس ممکن است 
اگر ترکى بلد نباشید براى رساندن منظورتان با مشکل مواجه 
شوید. پروسه ى ثبت شکایت در موارد این چنینى در سفر مى 

تواند براى شما خسته کننده و طوالنى باشد.
بنابراین، تعداد روزهایى که قرار اســت آن جا بمانید را براى 
پلیس توضیح دهید تا بتوانند زودتر به نتیجه برســید. البته ما 

شــدیدا توصیه مى کنیم که بر روى موبایلتان از اپلیکیشــن 
هاى دزدیاب استفاده نمایید و به روى موبایلتان، رمز پیچیده و 
مناسبى بگذارید تا دزدها به راحتى نتواند به اطالعات شخصى 

شما دست پیدا کند.
با نصب چنین اپلیکیشن هایى به محض این که متوجه شدشد 
تا فردى موبایل شما را دزدیده اســت ما مى توانید جایى که 
موبایلتان وجود دارد را پیدا کنید. که البته ما پیشنهاد مى کنیم 
که زمانى که این اتفاق افتاد به همراه پلیس به آن محل بروید. 
به خاطر داشته باشید که دزدها مخصوصا در سفرهاى خارجى 
مى توانند بسیار خطرنا عمل کنند بنابراین، هرگز تنها براى پیدا 

کردن گوشى خود اقدام نکنید.
باید بپذیرید که گاهى پروسه ى شکایت و پیدا کردن موبایل به 
قدرى طوالنى خواهد بود که شاید مجبور باشید تا روزها و حتى 
ماه ها صبر کنید و این در زمانى که براى سفرتان در نظر گرفته 
اید در تناقض خواهد بود و پیشنهاد ما این است که موضوع را به 
ایستگاه پلیس اطالع دهید و از آن ها اطالعات تماس و ایمیلى 
براى ارتباط خود با آن ها بگیرید و به آن ها نشان دهید که پیدا 
کردن موبایلتان براى شما بسیار مهم است و پس از بازگشت از 

آن کشور در زمینه ى موبایلتان با آن ها مکالمه کنید.

از قفل خودکار و کد عبور استفاده کنید
باید واقع بین باشید که گاهى آن موبایل هرگز پیدا نخواهد شد 
و بنابراین به محض ورود به کشور سیم کارت خود را بسوزانید و 
به دوستان و نزدیکانتان اطالع دهید و این را هم باید بگوییم که 
به محض این که که متوجه شدید که موبایلتان گم شده، پسورد 

ایمیل، اینستاگرام و دیگر شــبکه هاى اجتماعى خود را تغییر 
دهید چرا که اگر، دزد بتواند به آن ها دسترسى پیدا کند مى تواند 

مشکالت دیگرى را براى شما ایجاد کند.
تا جایى که مى توانید اطالعات شخصى و مالى خود را در موبایل 
خود مخصوصا در سفر، در موبایلتان نگه ندارید. یکى از راه هاى 
خوب حفظ موبایل، استفاده از کیف هاى گردنى است. موبایلتان 
را در این کیف ها قرار داده و در زیر پیراهنتان از آن مراقبت کنید.

کیف هاى کمرى، گزینه ى نه چندان مناسبى براى نگهدارى از 
موبایل هستند و همچنین جیب پشتت شلوار و یا پیراهنتان. چرا 
که در اماکن شلوغ؛ شما هرگز متوجه نخواهید شد که یک دزد 

با چه مهارتى مى تواند موبایلتان را از شما بدزدند.

GPS روشن کردن
یک راه دیگر مراقبت موبایلتان در سفر این است که یک شماره 
موبایل دیگر ار بر روى برچسب ریزى زده و بر پشت موبایلتان 
بچسبایند تا اگر کسى آن را پیدا کرد، بتواند آن را به دست شما 
برساند. مى توانید براى پیدا کردن موبایلتان در چنین شرایطى 
از پرسنل هتل و یا راهنماى تورتان کمک بگیرید چرا که، آن 
ها براى بارها و بارها با چنین مسئله اى مواجه شده اند و راه حل 
مناسب را بهتر از شما مى دانند. پیشنهاد مى کنیم که در چنین 
شرایطى عصبانیت و خشم خود را کنترل کنید و از درگیر شدن با 
افراد بومى و پلیس به شدت بپرهیزید و به مامورین پلیس اعتماد 
کنید.مطمئن باشید که با خشم و عصبانیت شرایط را علیه خود 
بدتر مى کنید و اگر کسى هم بتواند به شما کمک کند بى شک 
از این کار پرهیز مى کند. یادتان باشــد، زبان نرم مى تواند در 

بسیارى از جاها به کمکتان بشتابد.
توصیه مى کنیم که اطالعاتى همانند شماره ى تماس همراه 
دیگرتان را به همراه اطالعات شخصى و آدرس محل اقامتتان 
را در چند برگه ى یادداشت بنویسید و به جاهایى که در آن روز 
رفته اید بدهید تا اگر کسى موبایل شما را پیدا کرد بتواند به شما 

دسترسى داشته باشد.
اقداماتى که باید در هنگام گم شدن موبایل در سفر انجام داد:

GPS روشن کردن
اگر مکاى یاب یا همان گزینه ى لوکیشن گوشى شما روشن 
است مى توانید تا به راحتى با وارد کردن سریال گوشى و یا رمز 
آن گوشى خود را حتى در صورت خاموش بودن ردیابى نمایید.

استفاده از برنامه گوشى من رو پیدا کن!
برنامه هایى همچون Find My iPhone مى توانند تا به شما 
کمک کنند تا یک برنامه ى پشتیبان بر روى گوشى خود نصب 
کنید تا در صورت گم شدن موبال در سفر و یا هر شرایط دیگرى 
که باعث مى شود تا شما به گوشى خود دسترسى نداشته باشید 

را به راحتى پیدا نمایید.

از قفل خودکار و کد عبور استفاده کنید
هر دستگاه تلفن همراهى داراى نوعى مکانیزم قفل یا رمز عبور 
است که این امکان را ایجاد مى کند که هیچ کس به جز صاحب 
گوشى نتواند آن را بازیابى نماید. به هر حال این امکان را خیلى 
از مردم نمى شناسند و نسبت به وجود آن بى اطالع هستند. اگر 
این برنامه را فعال نکنید، به راحتى پیام، عکس، ایمیل و حساب 
کاربرى شــما در اختیار دیگرانى که به موبیال شما دسترسى 

دارند، قرار مى گیرد.

ارتباطــات مدت هاســت در پى اســتفاده از 
یک پلتفــرم خارجى

ساخته شده اســت، نخس
راه اندازى شــد. از این پیام
به عنوان ابزارى براى انتقـ
آنالین بومى در چین
در واقع مى توان گ
الکترونیکى است.

البته یکى از اساســى
وى چت این است که از
براى تماس ها و پیام ها و اط
نمى کند و از این رو گزارش

روزنامه  USB اتحادیه اروپــا در C قانون جدیــد C

رسمى این اتحادیه منتشر شــده که به کشور هاى 
عضو یــک دوره دو ســاله 

نننن آن فرصت داده تا

بز پل
ش ایجاد
و با اس
ت

ج
اســت

صفحه 
د بود. 
فاش ه

 که به 
د، زیرا 

رئیس اتحادیه فروشــندگان دستگاه هاى صوتى 
تصویرى، تلفن همراه و لــوازم جانبى تهران تاکید 
کرد: دولت قولى فعال براى ریجســتر شدن ایفون 
14 نداده اســت، مردم باید مراقب سوءاســتفاده 
گران باشند و به هیچ عنوان اقدام به خرید کاالى 

قاچاق نکنند.
محمدرضا رمضان در گفتگو با تسنیم، در رابطه با 
ریجسترى آیفون 14 گفت: هنوز ریجسترى آیفون 
14 ممنوع است اما براساس تصمیمات گرفته شده 
مســافرین مى توانند به صورت یک یا سه ماهه از 
گوشــى هایى که در اختیار دارند در داخل کشــور 

استفاده کنند.
وى با بیان اینکه دولــت هنوز تصمیم نهایى براى 
تعیین تکلیف ریجسترى آیفون 14 صورت نگرفته 
است، افزود: حتى سخنگوى وزارت صنعت نیز تاکید 
کرده است تصمیمى براى واردات آیفون 14 اتخاذ 

نشده و واردات این گوشى به کشور ممنوع است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان دستگاه هاى صوتى 
تصویرى، تلفن همراه و لــوازم جانبى تهران تاکید 
کرد: دولت قولى فعال براى ریجســتر شدن ایفون 

14 نداده اســت، 
مردم باید مراقب 

سوءاستفاده گران باشــند و به هیچ عنوان اقدام به 
خرید این کاالى قاچاق نکنند.

وى اضافه کرد: البته جلساتى براى ریجسترى آیفون 
14 در حال برگزارى است تا به یک راهکار در رفع 
مشکالت مردم و مسافران به کار گرفته شود ولى 
هنوز به نتیجه اى دســت پیدا نکرده ایم. در همین 
زمینه مردم باید مراقب باشــند به هیچ عنوان این 
گوشى که ریجستر نمى شود را خریدارى نکنند چرا 

که در استفاده از آن دچار مشکل خواهند شد.
رمضان یکى از مشــکالت اصلــى صنف صوتى 
تصویرى را تعیین مالیات هــاى گران اعالم کرد و 
گفت: براساس قانون ما مى توانیم از یک تا 12 درصد 
در کاالهاى مختلف ســود لحاظ کنیم اما شرایط 
رکودى جامعه باعث شده تا ما به حداقل سود کفایت 
کرده و این درصدها را رعایت نکنیم این درحالیست 
که سازمان امور مالیاتى خواستار دریافت مالیات آن 

هم با رقم هاى جدید است.
وى افزود: در موبایل ما مى توانیم سود 4 درصدى 
لحاظ کنیم اما فروشنده در نهایت کاال را با یک درصد 
سود مى فروشد. به نظر مى رسد باید در شرایط فعلى 
تجدیدنظرهاى الزم در خصوص مالیات از واحدهاى 

صنفى اتخاذ شود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان دستگاه هاى صوتى 
تصویرى، تلفن همراه و لوازم جانبى تهران در ادامه 
صحبتهاى خود با تاکید براینکه ما معقتقد به شفاف 
ســازى در پرداخت مالیات هستیم، گفت: پرداخت 
مالیات عادالنه مى توانــد کمک قابل توجهى را به 
صنف هاى مختلف از جملــه صوتى تصویرى ها 

داشته باشد.

آپدیت جدید گوگل کروم براى دسکتاپ در دسترس 
قرار گرفت. این بروزرسانى Google Chrome یکى 
از ایرادهاى اصلى این مرورگر را حل و فصل مى کند.

گوگل کروم در مقطع کنونى بیش از 2 میلیارد کاربر 
در سراسر جهان را به خود جذب کرده و داراى سهم 
64 درصدى از کل بازار مرورگرها است. با این حال، 
اشغال بیش از حد ممورى و سیاست هاى گوگل در 
خصوص جمع آورى داده هاى کاربران هم برخى از 
دالیل انتقاد نسبت به این مرورگر پرطرفدار گوگل 
بوده اند. گوگل اخیراً از طریق آپدیت جدیدى براى 
کروم دســکتاپ حالت هاى ذخیره ممورى و باترى 
را به کروم آورده است که باعث کاهش هرچه بیشتر 

مصرف منابع خواهد شد.
 Battery و Memory Saver قابلیت هــاى
Saver با بروزرســانى جدید گــوکل کروم حاال 

براى نسخه هاى ویندوز، مک OS و کروم OS در 
دسترس قرار گرفته اند. اول از همه، باید به قابلیت 
ذخیره ممــورى پرداخت که راهــکار گوگل براى 

یکى از برجســته ترین ایرادهاى عملکردى کروم 
یعنى مصرف بى رویه رم است. درحالى که مصرف 
ممورى طى سال هاى گذشــته به بهانه عملکرد 
رفته رفته افزایش پیدا کرده است، این قابلیت آپدیت 
گوگل کروم دسکتاپ هدف از سنگین تر کردن ترازو 
به سمت رم ندارد. در عوض، صفحه هاى بالاستفاده 
را روى حالت خواب مى گذارد تا سهم بیشترى از رم 
به صفحه هاى فعال برسد و نهایتاً تعادلى در این بین 
ایجاد شود. گوگل کروم با قابلیت ذخیره باترى وقتى 
باترى یک دستگاه زیر 20 درصد شارژ دارد، منابع 
مورد نیاز وب ســایت ها را کاهش مى دهد تا دست 
آخر به عمر باترى اضافه کند. براى دستیابى به این 
هدف هم تعدادى از فعالیت هاى صفحه هاى وب 
در پس زمینه برداشته و بعضى از جلوه هاى بصرى 
و انیمیشن ها غیرفعال مى شــود. البته باید نتیجه 
این اقدامات را در عمل دید، ولى حداقل روى کاغذ 
سبک تر شدن پردازنده مرکزى و پردازنده گرافیکى 

را به دنبال خواهند داشت.

آیفون 14 نخرید ...

آپدیت جذاب گوگل کروم دسکتاپ منتشر شد

را به دنبال خواهند داشت.ذخیره ممــورى پرداخت که راهــکار گوگل براى 
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دانش آموزان باید در مدت زمان ساعات درس، سطح قند خونى مناســبى داشته باشند. صبحانه خوب مى تواند بر 
کاهش خستگى آن ها سر کالس و افزایش گیرایى و تمرکز آن ها تاثیرگذار باشد.

صبحانه باید دو ویژگى داشته باشد؛ یکى این که مقدار انرژى کافى در آن لحاظ شود و دوم این که انرژى طورى به 
بدن آن ها برسد که در ساعات بعدى، قند خونشان در سطح پایدار و ثابتى باقى بماند.

براى به دست آوردن این انرژى چه باید کرد؟ توصیه مى شــود حتما در صبحانه آن ها غالت گنجانده شود. براى 
مثال وجود نان به خصوص از نوع سبوس دار یکى از بهترین گزینه ها براى صبحانه دانش آموزان است. عالوه براین 
کودکان و نوجوانان در سنین رشد هستند و باید در وعده هاى مختلف غذاییشان از پروتئین استفاده کنند. پنیر هم 

مى تواند سهمى از پروتئین مورد نیاز بدن آن ها را در وعده صبحانه تامین کند.
در کنار آن مصرف دانه هایى مثل مغز گردو قادر خواهد بود تا بخش دیگرى از مایحتاج بدنى نظیر اسید هاى چرب 

ضرورى و سهمى از انرژى آن ها را تامین کند و سطح ثابتى از قند خون براى آن ها در پى داشته باشد.
تخم مرغ نیز به عنوان منبع غنى از پروتئین و چربى جزو خوراکى هایى است که توصیه مى شود در 

جیره غذایى همه افراد گنجانده شود.
کودکان نسبت به بزرگســاالن نیاز هاى تغذیه اى متفاوتى دارند به همین دلیل توصیه 

مى شود سه تا چهار بار درهفته  تخم مرغ مصرف کنند.

انجیر یکــى از ســودمندترین میوه ها براى حفظ ســالمتى در مقابل 
بیمارى هاى مختلف است؛ پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى و سکته هاى 
قلبى و مغزى، اثرات ضدپیرى از جمله خواص انجیر است؛ در این مطلب 
به خواص انجیر براى پیشــگیرى از بیمارى هاى مختلف و درمان آنها 

پرداخته ایم
انجیر از قدیمى ترین میوه هاى مورد استفاده بشر است که قدمت استفاده 
از آن به 11 هزار سال پیش بازمى گردد؛ این میوه از درخت انجیر با نام 
علمى Ficus  مى روید که بیــش از 800 گونه مختلف دارد و رایج ترین 
گونه Ficus  با نام انجیر شناخته مى شود که هم به صورت تازه و هم به 

صورت خشک شده مورد استفاده قرار مى گیرد.

ترکیبات انجیر
هر 100 گرم انجیر حدود 74 کیلوکالرى انرژى، 19 گرم کربوهیدرات، 
حدود سه گرم فیبر، 16 گرم قند، 79 گرم آب و مقادیر کمى از پروتئین 
است؛ این میوه همچنین داراى ویتامین ها و مواد معدنى مختلفى است.

خواص انجیر براى سالمتى انسان
به دلیل خواص و فواید بى شمار انجیر براى سالمتى انسان، در طب سنتى 

و طب نوین، تأکید فراوانى بر مصرف این میوه شده است.

خواص انجیر براى پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى
از مهمترین دالیل بــروز بیمارى هاى قلبى، مصرف مــواد غذایى با 
کلسترول و ترى گلیسیرید باالست؛ انجیر به واسطه وجود موادى به نام 
فالونوئیدها از بروز بیمارى هاى قلبى جلوگیرى مى کند. با انجام آزمایش 
روى موش هاى آزمایشگاهى و جوجه مشخص شده است که مصرف 
انجیر باعث کاهش میزان کلسترول خون و بیمارى هاى عروقى مانند 

تصلب شرایین مى شود.
در مطالعه اى در سال 2014 روى 
تأثیر عصاره بــرگ انجیر بر روى 
موشــهاى چاق گزارش شد که 

استفاده از این عصاره موجب 

بهبود پروفایل چربى و کاهش عوامل خطرســاز چربى در این موش ها 
میشود.

انجیر براى پیشگیرى از سکته هاى مغزى و قلبى
انجیر موجب کاهش سطح ترى گلیسیرید و لیپیدهاى موجود در خون 
مى شــود همچنین این میوه به دلیل دارا بودن فیبر زیاد، میزان رسوب 
کلســترول در دیواره رگ ها و خطر بروز ســکته هاى قلبى و مغزى را 

کاهش مى  دهد.

خواص انجیر براى سالمت دستگاه گوارش
بیش از 20 درصد افراد در جهان به بیمارى هاى مزمن دستگاه گوارش 
و به خصوص یبوســت مبتال هستند. یبوســت زمینه بروز بسیارى از 
بیمارى هاى دستگاه گوارش نظیر سرطان روده بزرگ را فراهم میکند. 
محققین در مطالعاتــى که اثر انجیر را روى حرکات دســتگاه گوارش 
حیوانات آزمایشگاهى بررســى کرده اند، نشــان داده که انجیر باعث 
افزایش این حرکات شده و میوه اى ملین است. فیبرهاى غیرقابل حل 
یک الیه محافظتى را روى مخاط روده کوچک و بزرگ ایجاد مى کنند 
و بدین ترتیب مانع از آسیبهاى مکانیکى ناشى از مدفوع به مخاط روده 

مى شوند.

انجیر ضدسرطان و زخم معده
این میوه به دلیــل وجود ترکیبات فنولى از بروز زخم معده که توســط 
باکترى هلیکوباکتر پیلورى ایجاد مى شود نیز جلوگیرى مى کند؛ با توجه 
به وجود آنتى اکسیدانهاى فراوان در انجیر و تأثیر این مواد بر پیشگیرى 
از انواع سرطان ها و همچنین نقش مهم زخم معده در افزایش خطر ابتال 
به سرطان معده، انجیر یکى از میوه هاى 
بسیار مؤثر در پیشــگیرى از بروز این 

سرطان  است.

خواص انجیر براى کبد
محققین با مطالعه بر روى موشهاى نر بالغ مبتال به بیمارى کبد چرب 
دریافتند که مصرف خوراکى انجیر بــه مدت 16 هفته در این حیوانات، 
موجب تسکین این بیمارى مى شود که این اثر را از طریق بهبود سطح 

آنزیمهاى شاخص سالمتى کبد اعمال مى کند.

تأثیر انجیر بر پیشگیرى از بروز بیمارى هاى اعصاب
انجیر منبــع غنى از آنتى اکســیدانهاى طبیعى از قبیــل پلى فنول ها، 
اسیدهاى آلى، ویتامین E ،کارتنوئیدها و اسیدآسکوربیک(ویتامین سى) 
است. امروزه مشخص شده اســت که این ترکیبات باعث مهار " استیل 
کولین استراز"ها مى شوند که این آنزیم ها در بروز بیمارى هاى عصبى 
مثل آلزایمر، جنون، عدم تعادل و میاســتنى گراویس نقش دارند. این 
آنزیمها با اتصال به انتقال دهنده هاى عصبى باعث از بین رفتن حرکات 

طبیعى و ارادى افراد مى شوند.

انجیر براى بهبود حافظه
آسیب هاى اکسیداتیو در مغز نقش مهمى در تخریب شناخت دارند که به 
دلیل افزایش سن و یا بیمارى هاى عصبى ایجاد مى شود. مطالعات نشان 
داده که غذاهاى حاوى آنتى اکسیدان مانند انجیر باعث بهبود عملکرد 
مغز و شناخت در موش هاى صحرایى پیر مى شوند و به همین دلیل این 

میوه میتواند نقش مهمى در افزایش حافظه داشته باشد.

انجیر براى کاهش استرس
انجیر سبب باال رفتن آستانه درد میشود و به عنوان آرامبخش و کاهنده 
میزان اســترس و ترس توصیه میشــود. ثابت شده اســت که عصاره 
"اســتونى" انجیر داراى اثرات آرامبخشى، شل کنندگى عضالت و ضد 
اضطرابى است و مى تواند به عنوان یک روش درمانى در بهبود بیخوابى، 

استرس، بیمارى اسکیزوفرنى، میگرن و صرع مورداستفاده قرار گیرد.

خواص ضدسرطانى انجیر
سرطان از شایع ترین علل مرگ و میر افراد در کشورهاى پیشرفته است 
و کیفیت زندگى افراد مبتال را به شدت تحت تأثیر منفى قرار مى دهد. 
مطالعات اثرات ضدسرطانى انجیر را به اثبات رسانده است؛  این ویژگى 
انجیر نخســتین بار در دهه 1940 موردبررســى قــرار گرفت. در این 
تحقیقات نشان داده شد که مصرف انجیر از بروز سرطان کبد و کلیه در 
موشهاى آزمایشگاهى جلوگیرى مى کند همچنین مصرف انجیر باعث 
کاهش میزان گسترش تومور در بدن، آسیب کمتر به DNA و افزایش 

میزان آنزیمهاى ضد سرطان مى شود.
به دلیل وجود آنتى اکســیدانهایى از قبیل ویتامیــن E ،C و همچنین 
بتاکاروتن، انجیر باعث کاهش میزان اکسیداســیون لیپوپروتئینها و به 

تبع آن کاهش خطر بروز سرطان مى شود.

خــواص انجیر 
براى سالمت پوست

در ســالهاى اخیر ترکیبات فنولیک توجه 
دانشمندان را براى استفاده در محافظت از پوست 

در مقابل خشکى، اگزما، آکنه، مهار رادیکال هاى آزاد، 
اثر ضدالتهابى، ضد پیرى و محافظتى پوســتى به خود جلب 

کرده اند. به دلیــل وجود مقادیر زیادى از ایــن ترکیبات در انجیر، 
محققین با بررســى تأثیر اســتفاده از کرم حاوى عصاره انجیر بر روى 
خصوصیات مختلف پوست دریافتند که در پى استفاده از فرموالسیونهاى 
تهیه شده از عصاره این میوه، میزان مالنین پوست، از دست دادن آب و 
چربى پوست به طور معنى دارى کاهش و میزان رطوبت پوست افزایش 
مى یابد و مى توان از این کرم براى رفع آکنه، لک هاى پوستى و چین و 

چروك پوست استفاده کرد.
البته مزیت انجیر براى پوست تنها محدود به میوه آن نیست بلکه استفاده 
از شیره آن نیز براى پوست مفید است. شیره درخت انجیر داراى اثراتى 

مشابه برخى داروهاست که سبب میشود در درمان زگیل تسریع شود.

انجیر میوه اى تب بر
در آزمایش هایى که بر روى موشــهاى آزمایشگاهى انجام شده است 
مصرف انجیر در این حیوانات باعث کاهش تب میشــود و حتى میزان 
کاهش تب بیشتر از زمانى است که از داروهاى تب بر مانند "استامینوفن" 

استفاده مى شود.

خواص ضدمیکروبى انجیر
از انجیر براى درمان بسیارى از بیمارى هاى باکتریایى، قارچى، ویروسى 
و انگلى استفاده مى شود. مصرف این میوه میزان ابتال به التهابات معدهـ  
روده اى را که با عالئم تهوع، استفراغ، گرفتگى هاى شکمى، اسهال و در 
برخى از موارد اسهال خونى، تعرق، سردرد، سستى، تب و بیقرارى همراه 
است و توسط باکترى هاى مختلفى از قبیل استافیلوکوکوس اورئوس، 
سالمونال تیفى، سالمونال پاراتیفى، شیگال دیسانترى، اشریشیا کوالى، 
باسیلوس سرئوس ایجاد میشود جلوگیرى میکند همچنین مانع از رشد 
"سودوموناس آریژنوزا" مى شود که این باکترى در انسان مى تواند باعث 

عفونت دستگاه ادرارى، دستگاه تنفسى، قرنیه و ایجاد زخم هاى پوستى 
شود. این عوارض بیشتر در افراد داراى نقص سیستم ایمنى نظیر افراد 

مبتال به بیمارى ایدز یا سرطان ایجاد مى شود.
عصــاره انجیر بر فعالیــت بســیارى از میکروب ها تأثیــر دارد که اثر 
ضدمیکروبى عصــاره انجیر را مى توان با میزان بــاالى فالونووئیدها 

و تانــن موجود آن 
مرتبط دانست.

خواص انجیر براى 
کاهش فشار خون

پتاسیم یکى از مواد معدنى ضرورى براى 
کاهش فشار خون اســت؛ انجیر به دلیل دارا 

بودن فیبر باال باعث کاهش رســوب کلسترول 
در دیواره رگ ها و پیشــگیرى از فشار خون مى شود؛ 

همچنین محتواى باالى پتاسیم موجود در آن به کاهش 
فشار خون کمک مى کند.

خواص انجیر براى استحکام استخوان ها
کلسیم، یک یون ضرورى در حفظ ســالمت استخوان هاست و باعث 
پیشگیرى از پوکى استخوان مى شود. یک عدد انجیر متوسط 17.5 میلى 
گرم کلســیم دارد که نزدیک به 5 درصد از نیاز روزانه بدن به کلسیم را 
تأمین مى کند و مى تواند به حفظ استحکام استخوان هاى بدن کمک کند. 
مصرف روزانه انجیر به همراه شیر مى تواند معجونى عالى براى تقویت 

عملکرد استخوان هاى شما باشد.
خواص انجیر براى کاهش وزن

فیبرها موادى هستند که با پر کردن حجم معده، باعث القاى احساس 
سیرى مى شــوند و در کاهش وزن مؤثرند. هر 100 گرم انجیر، حدود 
10 گرم فیبر دارد که کمتر از نیمى از نیاز بدن انســان به فیبر را تأمین 
مى کند بنابراین مصرف این میوه مى تواند نقش مؤثرى در کاهش وزن 

ایفا کند.

ماهى سالم و مســموم را با دقت کردن به ظاهر ماهى و 
توجه به نشانه هاى ظاهرى ماهى به راحتى مى توان از 
ماهى سالم تشــخیص دهید. در این مطلب ساده ترین 

روش تشخیص ماهى سالم از ناسالم آورده شده است.
 گوشت ماهى مانند گوشت مرغ یک منبع کم کالرى و 
سرشار از پروتئین است و رژیم غذایى سالمى محسوب 
مى شود اما فواید ماهى از دیگر انواع گوشت بیشتر است. 
ممکن است بعضى از ماهى ها به دلیل شرایطى که وجود 
داشته است؛ خاصیت نداشته باشــند و حتى براى بدن 
مضر هم باشند، بنابراین بســیار مهم است که عالئم را 
بشناسید که به شما کمک مى کند تا بفهمید کدام ماهى 

تازه نیست.
حتى ممکن است بعضى از این ماهى ها عالوه بر این که 

کهنه هســتند، یک باکترى مضر یا انگل هم داخلشان 
وجود داشــته باشــد. اما چگونه باید متوجه آن شد تا از 

بیمارى ها جلوگیرى کرد؟
اگر ماهى چشمان ابرى مانند داشت، هرگز 

آن را نخورید
به چشمان ماهى نگاه کنید، اگر متوجه شدید که چشمان 
ماهى کامًال سفید و ابر مانند است و شفاف نیست، بهتر 
است که سریعا آن را دور بیندازید. همیشه ماهى را همراه 

با سر خریدارى کنید تا بتوانید چشمانش را ببینید.
چشمان ماهى باید کامًال تمیز و شفاف باشد اما چشم هاى 
تیره و ابرى مانند نشان دهنده این است: آبى که ماهى در 
آن زندگى مى کرده، کیفیت پایینى داشته و حتى ممکن 

است حاوى باکترى و انگل نیز بوده باشد. 

به آبشش، پوست و گوشت ماهى دقت کنید
از طرفى به آبشــش، پوست و گوشــت ماهى هم دقت 

داشته باشید و کیفیت آن را بسنجید.

یک طرف بدن ماهى را به آرامى فشار دهید 
و نتیجه را ببینید

مى توانید یک طرف بدن ماهى را به آرامى فشــار دهید 
که در چنین حالتى گوشت باید دوباره سریع به حالت اول 
برگردد، یعنى ماهى تازه اســت اما اگر زیاد طول بکشد، 

یعنى ماهى تازه نیست.

رنگ آبشش ماهى باید قرمز باشد
اگر آبشش ماهى بنفش یا قهوه اى بود، یعنى ماهى خیلى 

پیر است. همچنین استخوان ها و مهره هاى ماهى را هم 
نگاه کنید که شکستگى نداشته باشد. ماهى تازه باید بویى 
شبیه به بوى دریا داشته باشد. اگر بوى آمونیاك مى دهد، 

باید به دنبال خرابى ها بگردید.

مراقب مسمومیت ماهى باشید
عالئمى را به شما معرفى کردیم که نشان مى دهد ماهى 
تازه است یا خیر. همچنین باید مراقب ماهى سمى هم 
باشید. سازمان کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها توضیح 
مى دهد که دو نوع اصلى از مسمومیت ماهى وجود دارد 
که یکى از آنها در آب هاى گرم اتفاق مى افتد و معموًال در 
مناطق شرجى بیشتر است و بهتر است که خیلى از این 

نواحى ماهى تهیه نکنید.

نوع دیگر مسمومیت زمانى اتفاق مى افتد که هیستامین 
بسیار زیادى بعد از نگهدارى نامناسب از ماهى آزاد شود. 
ماهى که چنین سمى داخل خودش داشته باشد، معموًال 

طعم خیلى تیز، شور و یا خیلى تندى دارد.

بیمــارى حاصل از ماهــى خطرناك تر از 
بیمارى هاى دیگر است

بسیارى از ما به دلیل فواید ماهى بدون نگرانى از آن استفاده 
مى کنیم اما بعضى از افراد در معرض خطر زیادى هستند. 
کودکان در ســنین پایین، افراد باالى 65 سال، خانم هاى 
باردار و افرادى با مشکل سیســتم ایمنى در معرض خطر 
بیشترى براى ابتال به بیمارى هاى حاصل از ماهى هستند. 

پس نباید در استفاده از گوشت ماهى هم زیاده روى کرد. 

تغییرات ناخوشایند در رگ هاى خونى پاها مشکل بسیارى 
از افراد است؛ اگرچه به نظر مى رسد که استعداد ابتال به این 
مشکل ارثى اســت، اما اقداماتى وجود دارد که مى توانید 

براى جلوگیرى از واریس انجام دهید.
 شاید نتوان به طور کامل از رگ هاى واریسى و عنکبوتى 
اجتناب کرد، اما مى توان وقــوع آنها را به تاخیر انداخت و 
از شدت آنها کاست. در بیشــتر موارد، رگ هاى واریسى 
و رگ هاى عنکبوتــى به دلیل ضعف مــادرزادى بافت 
همبند ایجاد مى شوند. این باعث مى شود که دیواره هاى 

سیاهرگ در طول زمان فرسوده شوند.
پاها به ویژه تحت  تأثیر قرار مى گیرند؛ زیرا خون باید در برابر 

نیروى گرانش به قلب پمپ شود. پیشگیرى از 
این عارضه مهم است زیرا واریس در مراحل 
پیشرفته مى تواند منجر به عوارض مختلف از 

درد موضعى و پاهاى ورم کرده تا لخته شدن 
خون یا زخم هاى خطرناك شود.

مطالعات نشان داده اند که در 
حدود نیمى از بیماران مبتال به 

اختالالت وریدى، چندین 
نفر در خانــواده تحت تأثیر 

قــرار مى گیرند. عــالوه بر 

استعداد ژنتیکى، عوامل خطر دیگرى نیز وجود دارد:
در دوران باردارى، احتمال ظاهر شدن رگ هاى واریسى و 

رگ هاى عنکبوتى افزایش مى یابد.
خطر احتقان یا احتباس خون در وریدهاى پا در افرادى که 

عمدتا ایستاده یا نشسته کار مى کنند نیز افزایش مى یابد.
در افــراد داراى اضافه وزن، وزن زیاد بدن فشــار زیادى 
به رگ هاى خونى وارد مى کنــد. در درازمدت، این روند 
مى تواند منجــر به ایجاد رگ هاى واریســى و رگ هاى 
عنکبوتى شود. عالوه  بر این، بافت همبند با افزایش سن 
شل مى شود. بنابراین افراد مســن بیشتر از افراد جوان از 

نارسایى وریدى رنج مى برند.
اگر مى خواهید از رگ هاى واریسى و رگ هاى 
عنکبوتى جلوگیرى کنید، یک اقدام بیش از همه 

مهم است: حرکت.
- بهتر اســت به طور منظــم ورزش کنید؛ زیرا 
این کار باعث تقویت بافت همبند 
مى شــود. آهســته دویدن یا 
پیــاده روى و همچنین انواع 
دیگــر ورزش هایى که به 
دویــدن زیاد نیــاز دارند 
بسیار موثر هستند.

- در صورت امکان، باید از ایستادن و نشستن طوالنى مدت 
خوددارى کنید. همچنین خود را به استفاده از پله ها به جاى 
آسانسور و پله برقى عادت دهید. باال رفتن از پله ها مى تواند 

به جلوگیرى از واریس کمک کند.
- اگر در محل کار مجبورید زیاد بایستید یا بنشینید، چند 
تمرین ساده ژیمناستیک نیز مى تواند از سالمت رگ شما 

محافظت کند.
- اگر مى خواهید از واریس و رگ هاى عنکبوتى پیشگیرى 
کنید، بهتر اســت کفش هاى تخت بپوشید. همچنین راه  
رفتن با پاى برهنه روى سطوح نرم نیز ورزش خوبى است.

- پیــروى از یــک رژیــم غذایــى ســالم مبتنــى بر 
کربوهیدرات هــاى پیچیــده، مقدار کافــى پروتئین و 
چربى هاى سالم بسیار مهم است. از غذاهاى حاوى نمک 
پرهیز کنید و از غذاهاى حاوى فیبر و پتاسیم استفاده کنید.
- آب کافى در طول روز بنوشــید؛ چون به گردش خون 

سالم کمک مى کند.
 شما مى توانید واریس را به تاخیر بندازید، اما نمى توانید به 
طور کامل از آن جلوگیرى کنید. بنابراین مهم است اولین 
بارى که دچار واریس مى شــوید بــه متخصص مراجعه 
کنید. با درمان زودهنگام، مشــکل معموال به ســرعت 

حل مى شود.

معموال افراد داراى صورت استخوانى و الغر عالقه 
دارند که کمى چاق شــوند تا صورتشان چاق و تپل 
شــود. در این مطلب روش هایى براى چاقى صورت 

آورده شده است.
 معموال افراد داراى صورت استخوانى و الغر عالقه 
دارند که کمى چاق شــوند تا صورتشان چاق و تپل 
شود. با این روش ها مى توانید بدون اضافه کردن وزن 
و چاق شدن اندامتان، صورت تپل و به اصطالح پرى 

داشته باشید.
1. هر روز صبح یک قاشق عســل را در مقدارى آب 
گرم حل کنید و بنوشید. همچنین کمى از آن را روى 
صورت خود بمالید و بگذارید بیســت دقیقه بماند و 

بعد بشویید. 
عسل داراى آنتى اکســیدان است و یک مرطوب 

کننده  پوست اســت که باعث مى شود 
پوســت، آب را به خود جذب 

کند و شاداب و تازه شود.
2. شــیر نه تنهــا باعث 
و  ســالمتى  افزایــش 
اســتقامت بدن مى شود 

بلکه بــا ویتامین هــا، مواد 

معدنى، و پروتئینى کــه دارد باعث چاقى و مرطوب 
شدن پوست مى شود. 

کافى است هر روز دو لیوان شــیر کم چرب یا بدون 
چربى بنوشید و مقدارى از شیر ســرد را به مدت 15 
دقیقه روى پوست خود ماســاژ دهید تا براى همیشه 

صورت شفاف و سرحالى داشته باشید.
3. کربوهیدرات موجود در نان، برنج و ماکارونى براى 
چاق شدن صورت بسیار مفیدند. البته با مصرف زیاد 
آنها وزن بدنتان هم افزایش مى یابد، پس این روش 
براى کسانى که کال الغر هستند و تمایل به افزایش 

وزن دارند، مناسب است.
4. ماهــى بخورید. ماهى امــگا 3 دارد و براى چاقى 

صورت مفید اســت، همچنین مى توانید از تن ماهى 
هم استفاده کنید. 

از غذاهــاى دیگــرى که بــراى پرشــدن صورت 
توصیه مى شــود ســیب زمینــى به همــراه تخم 
مــرغ اســت. البتــه بــا مصــرف ایــن دو ماده  
غذایــى بهتر اســت تمرین ورزشــى هم داشــته

 باشید.
5. آجیل بهترین ماده براى چاق کردن صورت است؛ 
به این شرط که از نوع خام و بدون نمک باشد. بادام 
کوهى، بادام زمینى، پسته، بادام هندى و انواع حبوبات 
داراى پروتئیــن هســتند که باعــث چاقى صورت 

مى شوند.
6. مقدارى جوانه  گندم را به همراه شیر میل کنید و از 
خمیر آن روى صورتتان استفاده کنید. یا اینکه پس از 
غذا یک قاشق جوانه  گندم را در یک فنجان ماست کم 

چربى هم بزنید و نوش جان کنید.
 B جوانه  گندم به دلیل داشتن ویتامین
و E خواص زیادى در آبرسانى به 
سلول ها و افزایش آب میان 
بافتــى آن هــا دارد و به تپل 

شدن صورت کمک مى کند.

روش هایى که مى توانید صورت خود را چاق کنید راهکارهاى ساده خانگى براى جلوگیرى از واریس پا

ساده ترین روش تشخیص ماهى سالم از ناسالم

ویژگى هاى صبحانه خوب 
براى دانش آموزان انجیر براى درمان

 کدام بیمارى ها مفید است؟

و ب ی بی ری

وطوب ـیدان است و یک مر
ه باعث مى شود

د جذب 
د.
ثث
و وووو 

شود 
، مواد

ى ىچ بر و ر ى وری وىب ى
6. مقدارى جوانه  گندم
خمیر آن روى صورتتان
غذا یک قاشق جوانه  گن
ببربىبربىربىربىهم بزنی چچچچ
گ جوجوانه 
E وE

شدن

رابر رر بر رار مى گیرند؛ زیرا خون باید در
مپ شود. پیشگیرى از 
زیرا واریس در مراحل

ر به عوارض مختلف از 
نننشدن رم کرده تا لخته 

اك شود.
 که در

بتال به 
دین

أثیر 
الوه بر

یرسایىوىووىوىوى وریدى رنج مى برند. نار
اگر مى خواهید از رگ هاى واریس
عنکبوتى جلوگیرى کنید، یک اقد

مهم است: حرکت.
- بهتر اســت به طور منظــم ورز
این کار باعث تقویت
مى شــود. آهسـ
ه پیــاده روى و

ورزش دیگــر
وووووووووووووووودویییییــدن زی
بسیا

بیمارى هاى قلبىجلوگیرىمى کند. با انجام آزمایش فالونوئیدها از بروز
روى موش هاى آزمایشگاهى و جوجه مشخص شده است که مصرف 
انجیر باعث کاهش میزان کلسترول خون و بیمارى هاى عروقى مانند 

تصلب شرایین مى شود.ت
ىروى 4در مطالعه اى در سال 2014 

تأثیر عصاره بــرگ انجیر بر روىت
ههههههههکه که موشــهاى چاق گزارش شد

بوجب استفاده از این عصاره م

پیشگیرى اینمواد بر و تأثیر آنتى اکسیدانهاىفراوان در انجیر به وجود
از انواع سرطان ها و همچنین نقش مهم زخم معده در افزایش خطر ابتال 
به سرطان معده، انجیر یکى از میوه هاى 
بسیار مؤثر در پیشــگیرى از بروز این 

سرطان  است.
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ساده ترین روش تشخیص
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140160302026014855- تاریــخ: 1401/09/15- برابــر راى شــماره 
140160302026012769 مورخ 1401/08/11 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ خانم زهرا صادقى به شناسنامه 
شماره 1526 کدملى 1285759907 صادره فرزند على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 172/16 پالك شــماره 17 فرعى از 15177 اصلى واقع در 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان بموجب سند انتقال 54041- 1389/07/30 
دفترخانه 108 و ســند انتقــال 181492- 1399/06/29 دفترخانــه 103 اصفهان که بنام 

متقاضیان در جریان ثبت میباشد .
شماره: 140160302026014852- تاریخ: 1401/09/15- برابر راى شماره موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ خانم 
محمد پور عباس کیسمى به شناسنامه شماره 15 کدملى 2739451148 صادره فرزند کاظم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 172/16 پالك شماره 
17 فرعى از 15177 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان بموجب 
سند انتقال 54041- 1389/07/30 دفترخانه 108 و سند انتقال 181492- 1399/06/29 

دفترخانه 103 اصفهان که بنام متقاضیان در جریان ثبت میباشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/08 
- م الف: 1425565 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان – سیداســداهللا 

موسوى/9/301

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

شــماره: 140160302026014402- تاریــخ: 1401/09/07- برابــر راى شــماره 
139560302026014567 مورخ 1395/8/25 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى محمــود رمضانى دهنوى به 
شناسنامه شماره 46 کدملى 1290143218 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ یک 
باب کارگاه به مساحت 1023 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى موضوع سند انتقال 18472 

مورخ 1395/05/18 دفترخانه 357 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/08 - م الف: 

1425701 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/303

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

شــماره: 140160302026015352- تاریــخ: 1401/09/21- برابــر راى شــماره 
140160302026003015 مورخ 1401/02/24 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى محمد حاجیان حسین  آبادى به 
شناسنامه شماره 16 کدملى 5649638098 صادره نیک آباد فرزند احمد بصورت ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 177/30 مترمربع از پالك شماره 15126 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى نصراله 

امین الرعایایى مورد ثبت صفحه 17 دفتر 43 امالك اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/08 - م الف: 

1425690 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى9/305

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون خانم مریم ســلمانى تقاضاى تحدید حدود اختصاصى ششــدانگ قطعه ملک 6701 
فرعى واقع در اردستان 1 اصلى دهستان گرمســیر بخش هفده ثبت اصفهان را نموده و نیاز 
به آگهى مجدد دارد اینک بنابه درخواست متقاضى و دستوراخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید 
حدود اختصاصى پالك شماره 6701 فرعى مزبور واقع در اردستان 1 اصلى دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان بنام مریم سلمانى فرزند امیر آقا و غیره در روز....سه شنبه مورخه 20/ 
10/ 1401 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطارمى گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهى در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدى 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى توسط معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى 
صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 23/ 09/ 1401-م الف:1425509- مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک 

اردستان- ذبیح اله فدائى اردستانى/9/307

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
برابر راى شماره 8840 مورخ 1401/09/02 به شماره کالســه 2160 مالکیت آقاى / خانم 
منصور صادقى ورنوسفادرانى  به شناسنامه شماره 67 کدملى 1140958585 صادره فرزند 
عزیزاله در ششدانگ یک قطعه زمین محصورداراى اعیانى که طى نامه شماره 1737،1401 
مورخ 1401/8/28 اداره راه و شهرسازى داراى کاربرى مسکونى بوده و خارج از اراضى دولتى 
میباشد به مساحت 02/212 مترمربع پالك شماره - فرعى از 156اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 59 مورخ 39/4/27 دفتر59 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/23-
تاریخ انتشارنوبت دوم :1401/10/08-م الف: 1425627 - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهرـ  سید محمد حسن مصطفوى/9/308

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5924 مورخ 1401/08/05 به شماره کالســه 2006 مالکیت آقاى/ خانم 
حمیدرضا رحمتى به شناسنامه شماره 1183 کدملى 1141282267 صادره فرزند احمد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 241,47 مترمربع پالك شماره 344 فرعى از 
114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند انتقال قطعى 
شــماره 238511 مورخ 1397/8/22 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5925 مورخ 1401/08/05 به شماره کالسه 2007 مالکیت آقاى/ خانم راضیه 

السادات حسینى اندانى به شناسنامه شماره 12807 کدملى 1142342905 صادره فرزند سید 
رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 241,47 مترمربع پالك شماره 
344 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
انتقال قطعى شماره 238511 مورخ 1397/8/22 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/08- م الف: 
1425650 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/9/310

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 3403 مورخ 1401/05/11 به شماره کالسه 0926 مالکیت خانم عزت کاظمى 
اندانى به شناسنامه شماره 20037 کدملى 1140199919 صادره فرزند رضا در شش دانگ 
یکباب خانه به مساحت 107,23 مترمربع پالك شماره 124 و 130 فرعى از 113 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل دفتر 413 صفحه 428 دفتر 609 
صفحه 52 و دفتر 457 صفحه 104 و دفتر 413  صفحه 425 و دفتر 415 صفحه 143 و دفتر 

415 صفحه 140 مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/23- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/08- م الف: 
1425865 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/9/312

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027006472 مورخ 1401/07/02 حبیبه دهقانى خوراسگانى 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 2865 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1293393851 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9470 اصلى واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 257/54 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/08 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23- م الف: 1417529- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/181

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 8854 مورخ 1401/09/02 به شماره کالسه 1031 مالکیت آقاى/ خانم رحیم 
شمسى به شناسنامه شماره 1130193527 کدملى 1130193527 صادره فرزند على داد در 

ششدانگ یکباب خانه که سه دانگ به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى مى باشد به مساحت 315 
مترمربع پالك شماره 1376 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب اســناد الکترونیکى 863582 و 448842 و سند تک برگى 448841 و 
قولنامه عادى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/09/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/23- م الف: 1416781 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/183

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

برابر راى شماره 140160302026013518 مورخ 1401/08/20 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى افشین نجف پور به شناسنامه 
شماره 1150176539 کدملى 1150176539 صادره داران فرزند بهنام به صورت ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 87/92 مترمربع از پالك شماره 260 و 261 فرعى از 15179 
اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى آقاى سیدجعفر 
امامى نجفى دهکردى و عباس کریمى طبق سیستم جامع امالك دفتر امالك الکترونیک 
 -139620302026014792 -139620302026014791 -139620302026014790
139620302026014795 مورد ثبت صفحه 208ـ211 و 214ـ 217 دفتر 222 امالك که 
مورد درخواست مع  الواســطه به موجب قولنامه و تفویض وکالت 38417ـ  1399/07/16 و 
38418ـ 1399/07/16 دفتر 235 اصفهان به متقاضى واگذار شــده و تعدادى از شهود آن را 

تأیید نموده اند. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/08 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/09/23 - م الف: 1417471 –رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

– سیداسداهللا موسوى/9/185

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 140160302035000155.  1401/8/4 هیات 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتى اراضى ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى خوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى اقاى 
نوراهللا محمدى فرزند امان اهللا بشماره شناسنامه 10114 صادره از دریک باب خانه به مساحت 
177/26 متر مربع پالك 301 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى 
آقاى حسن ابدالى فرزند یداله محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضایمدت مذکور و عدم اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول :1401/09/08-تاریخ انتشار 
نوبت دوم :1401/09/23-م الف:  1417933 - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر -  سید 

امیرحسین حسن زاده/9/190

ســفر هیات علمى، سیاســى و تجــارى از اصفهان به 
شــهرهاى مســکو و ســن پترزبورگ در آذر امسال، 
زمینه گســترش همکارى هاى علمى و فرهنگى بین 

دانشگاه هاى اصفهان و روسیه را فراهم کرد.
رییس دانشگاه اصفهان گفت: هدف از این سفر و دیدار 
با رییسان دانشگاه هاى مهم روســیه، معرفى ظرفیت 
هاى دانشگاه اصفهان و ســایر دانشگاه هاى استان بود 
که به نحو مطلوب انجام و بر گســترش همکارى هاى 
دانشگاه هاى اصفهان با دانشــگاه هاى مهم و مطرح 
کشور روسیه تاکید شد. حسین هرسیج با اشاره به نشست 
برگزار شده رییسان دانشــگاه هاى مسکو و اصفهان، 

تبادل دانشجو و استاد و رویدادهاى علمى را محورهاى 
اصلى این مذاکرات اعالم کرد.  وى به بازدید از مدرسه 
عالى اقتصاد مسکو اشاره و خاطرنشان کرد: در این بازدید 
مقرر شد مدیران دفاتر همکارى هاى علمى و بین المللى 
دو دانشگاه درباره تدوین تفاهم نامه همکارى فى مابین 
را بررسى کنند. هرســیج با بیان اینکه دانشگاه اصفهان 
با دانشــگاه هاى کشــورهاى مختلف تفاهم نامه هاى 
همکارى دوجانبه و چند جانبه متعددى دارد که 6 مورد از 
آنها با دانشگاه هاى روسیه است، گفت: اجرایى کردن و 
پیگیرى مفاد تفاهم نامه هایى که در سال هاى اخیر امضا 

شده یکى از اهداف این سفر بود.

برگزیدگان ســى و چهارمین جشــنواره تئاتر اصفهان 
در مراســمى با حضور اهالى فرهنگ و هنر و مسووالن 
معرفى و تقدیر شــدند. در این مراسم مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســالمى اصفهان با بیان اینکه سى و چهارمین 
جشنواره استان با حمایت هنرمندان به ایستگاه آخر رسید، 
گفت: از همه گروه هاى نمایشى که با همه شرایطى که 
امروز در جامعه هست، در جشنواره امسال شرکت کردند 

تشکر مى کنم.
على تمنایى با اشاره به 41 گروه هنرى ثبت شده عرصه 
تئاتر اصفهان، افزود: گروه هاى نمایشى فعال هر کدام 
مى توانند منشا تحول و تحرك و جریان سازى در استان 

اصفهان باشند. اصفهان شهر هنرپرور و تئاتر خیز است. 
قدمت و سابقه اصفهان در هنر و تئاتر بر کسى پوشیده 
نیست. وى یادآور شد: اصفهان همیشه در تئاتر و به ویژه 
در هنر کمدى و طنز حرف براى گفتن داشــته و حضور 
پیشکسوتان هنر ئتاتر در اســتان اصفهان گویاى این 

موضوع است.
تمنایى با بیان اینکه اصفهان شهر هنر و تئاتر است، بر 
پاسداشت هنرهاى این خطه تاکید کرد و افزود: اصفهان 
شهر هنر است، اما مهم این اســت که شهر هنر بماند و 
وظیفه مسووالن و هنرمندان این است که چراغ هنر را در 

اصفهان زنده نگه داریم.

گسترش همکارى دانشگاه هاى 
اصفهان و روسیه 

چراغ هنر را در اصفهان
باید زنده نگه داشت

تولید 2000 تن خاك برگ
در اصفهان

حدود دو هزار ُتن خاك برگ از برگ هاى پاییزى 
کالنشهر اصفهان تولید مى شود. مسئول مراکز 
تولید سـازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهـان گفـت: در شـرایط شـهرى برگ هاى 
خزان یافته جمع آورى و از پارك ها و عرصه هاى 
فضاى سبز خارج مى شوند، از این رو این مسئله 
باعـث به هـم خـوردن چرخـه طبیعـى و تعادل 
عناصـر غذایـى در خـاك و از بیـن رفتـن منابع 
موجود در طبیعت خواهد شـد. وى افـزود: براى 
جلوگیـرى از ایـن رونـد، با شـروع فصـل پاییز، 
در هر یک از مناطق پانزده گانه و سـازمان هاى 
وابسـته به شـهردارى اصفهان برگ هاى خزان 
یافته از پارك ها و عرصه هاى فضاى سـبز جمع 
آورى و بـه مکان هـاى پیـش بینى شـده براى 
سـیلوى برگ انتقال پیدا مى کند. بلند نظر گفت: 
مدت زمان الزم براى فرآورى خاك برگ حدود 
یک سال اسـت که در این زمان با فراهم آوردن 
شـرایط بهینه فعالیـت میکروارگانیسـم ها مانند 
رطوبت، دما، تهویه و کود آلى و شـیمیایى دهى، 
فرآیند پوسیدگى و تجزیه کامل برگ ها صورت 
گرفته و در نهایت خاکبرگ تولید مى شـود. وى 
گفـت: عملیـات فـراورى خاکبرگ بـراى حفظ 
حاصلخیـزى و منابـع غذایى موجـود در خاك و 
اسـتفاده از منابع تجدیدپذیر بوده و جزء اقدامات 
بنیادین با هدف اصالح الگوى مصرف و توسـعه 

فضاى سبز پایدار است.

خبر

پیگیرى هاى صورت گرفته از خط سریع 
السیر تهران اصفهان حاکى از آن است 
این پــروژه تا پایان دولت ســیزدهم به 

بهره بردارى مى رسد.
ســال 82 راه اندازى قطار سریع السیر 
اصفهان_ تهران مطرح شــد و در دولت 
دهم زمزمه هایى براى اجرایى شــدن 
طرح این قطار ســریع الســیر به گوش 
رسید و قرار بر این شد که طرح در سال 
98 به بهره بردارى برســد. وعده اى که 
هیچگاه محقق نشد و بعد از گذر 5 سال 
یعنــى در دولت یازدهم هــم این طرح 
مطرح شــد و مورد بازنگرى قرار گرفت 
و در آخر سال 93 اولین کلنگ این طرح 

بر زمین کوبیده شد. در دولت یازدهم و 
دوازدهم این طرح همچنان در بن بست 
قرار داشت و بالتکلیفى این ادامه داشت 
و نمایندگان مجلس نیز بــا توقف این 

پروژه مخالف بودند.
اما علیرضا صلواتــى، مجرى طرح هاى 
زیربنایى اســتان اصفهان درخصوص 
پروژه ریلــى اصفهان- تهــران گفت: 
درحال حاضر 70 درصد زیر سازى هاى 
قم به اصفهان به اتمام رســیده اســت 
و حــدود 45 کیلومتر تمــام معترضات 
پاکســازى شده اســت و نزدیک به 20 
کیلومتر آن مانده است که در این مدت 

ملک ها مسیر برداشته خواهد شد.

وى در ادامه بیان کــرد: در حال حاضر 
تأسیسات کارگرى به پیمانکاران تحویل 
داده شده اســت تا اجراى ریل گذارى 

آغاز گردد.
مجــرى طرح هــاى زیربنایى اســتان 
اصفهان درباره موانع اظهارداشت: مانع 
اصلى ارتباط بانکى و بین المللى اســت 
که به زودى این مشــکل هم برطرف 

خواهد شد.
وى زمــان پایان پــروژه را نیــز اعالم 
کرد: این پــروژه به یارى مســؤولین تا 
پایان دولت ســیزدهم به پایان خواهد 
رســید. موانع این پروژه 4 دولت است 

که نمى گذارد این پروژه به پایان برسد. 

علیرضا صلواتى در ادامــه بیان کرد: در 
حال حاضر 30 الى 50 درصد این پروژه 
بومى سازى شده است و این بومى سازى 
به اشتغالزایى نیز کمک ویژه اى خواهد 
کرد البته باید به این نکته توجه کرد که 
این قطار از تهران به قــم و به اصفهان 
است و ادامه این پروژه در 8 استان کشور 

نیز اجرایى خواهد شد.
مجــرى طرح هــاى زیربنایى اســتان 
اصفهان در ادامه از استقبال مردم نسبت 
به این طرح گفت: استقبال مردم از این 
پروژه براى اشــتغالزایى مستقیم و غیر 
مستقیم است و اتمام پروژه باعث بهره 

برى اقتصادى نیز خواهد شد.

زمان بهره بردارى از خط 
تهران - اصفهان مشخص شد

به دلیل حفارى شــرکت آب و فاضالب امکان خدمت رسانى به مردم 
در ایستگاه هاى اتوبوسرانى اشراق و 15 خرداد در اصفهان وجود ندارد.

ســخنگوى شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومــه گفت: در 
ایستگاه هاى اشــراق و 15 خرداد در بزرگراه شهید چمران خطوط 80، 
83 و 71 امکان سرویس دهى وجود ندارد و اتوبوس هاى خط 71 در ادامه 
مسیر در خیابان پوریاى ولى از خیابان مولوى خارج و به بزرگراه چمران 
وارد مى شود و شهروندان باید براى استفاده از این خط به ایستگاه خیابان 

شاهد مراجعه کنند.
سیدمهدى عالء الدینى افزود:شــهروندانى که از این خطوط استفاده 
مى کنند، مى توانند به ایستگاه قبلى پل چمران یا ایستگاه بعدى جنب 

خیابان شاهد مراجعه کنند.
سخنگوى شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: خط 80 از 
مبدا سه راه ملک شهر با گذر از پل چمران، بزرگراه هاى شهیدان چمران، 
آقابابایى، صیاد شیرازى و میدان شهروند به سمت پایانه صفه حرکت 

مى کند.
وى گفت: مسیر خط 83 نیز از سه راه ملک شهر آغاز مى شود و با گذر از 
بزرگراه شهید چمران و عبور از خیابان پروین اعتصامى به سمت میدان 
بزرگمهر حرکت مى کند و خط 71 از پایانه بابلدشــت در مسیر خیابان 

ضابط زاده، چمران، آل بویه و شهرك، ولى عصر (عج) حرکت مى کند.

تغییر موقت خدمات 
اتوبوسرانى در 2 ایستگاه 

مدیــرکل آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: مــدارس و مراکز تربیتى 
و آموزشى زمانى ما را به اهداف آموزشى 
و تربیتى خود مى رساند که شاه بیت کارى 

ما نماز باشد.
محمدرضا ابراهیمى مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان در دوره آموزشى 

و توانمندسازى مدیران غیردولتى استان 
اصفهان و طرح مبین اظهار داشــت: هر 
کارى براى نماز انجام دهیم کم اســت 
و هر کارى که براى نمــاز انجام بدهیم 
کارهاى دیگر را سامان مى دهد، مدارس 
و مراکز تربیتى و آموزشى زمانى ما را به 
اهداف آموزشى و تربیتى خود مى رساند 

که شاه بیت کارى ما نماز باشد.
وى ادامه داد: اگر قرار بر این باشد که نظم 
و مســئولیت پذیرى را به دانش آموز یاد 
بدهیم در نماز بیشتر مى شود به دنبال آن 
گشت و اگر قرار است همدلى، همکارى 
و همراهى را به دانش آموز عمًال بیاموزیم 
بیشتر در نماز باید به دنبال آن بگردیم و 

براى یاددهى کار گروهى و جمعى در نماز 
جماعت باید به آن اقدام کنیم.

ابراهیمى بیان داشــت: آموختن دروس 
به خصوص دروس علوم پایه بسیار خوب 
است؛ اما آنچه که مى ماند مسائل تربیتى، 
خصوصًا نماز است و معلم مى تواند نقش 

الگویى براى آن باشد.

 آموختن دروس 
علوم پایه خوب 
است اما آنچه 
مى ماند نماز است
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خاویر زانتى درمورد اینکه آیا پیشــنهادى از طرف باشگاه  
اینترمیالن براى جذب مهدى طارمى، ســتاره ایرانى تیم 
پورتو وجود دارد، اظهار داشت: نه. در این لحظه با بازیکنانى 
که در حال حاضر داریم کار مى کنیم و مى خواهیم لیگ را با 
این تیم کامل کنیم.  مدیر ورزشى 
باشگاه اینترمیالن در گفتگو 
با برنامه ویژه جام جهانى 
شبکه ســه، افزود: قطعًا 
با توجه بــه فرصت هایى 
که در بازار وجود دارد باید 
ببینیــم چه نوع 
بازیکنانــى 
نیاز داریم 
ولى فعًال 

خیر.

واکنش اینتر
 به جذب طارمى

اینکه برانکو و کى روش مدتهاســت با هم چالش 
دارند و هر از گاهى بــا انتقاد از یکدیگر چه صراحتًا 
و چه با کنایه از خجالت هم در مى آیند بر کســى 
پوشیده نیســت. آنها عادت دارند عملکرد دیگرى 
را زیر ســئوال ببرند و ثابت کنند طرف مقابلشان 
صالحیت فنى ندارد.  فارغ از اینکه کدامیک راست 
مى گوید و بار فنى و افتخاراتــش از دیگرى برتر 
است، به نظر این بار باید حق را به سرمربى اسبق 
پرســپولیس داد. او معتقد اســت تیم ملى ایران 
«باید» در جــام جهانــى 2022 از مرحله گروهى 
صعود مى کــرد. این فقط نظر دشــمِن کارلوس 
کى روش نیست. بیشــتر کارشناسان و سرمربیان 
مطرح دنیا پیش از ســفر ملى پوشــان کشورمان 
  B به قطر، ایران را دومین شــانس صعود از گروه

مى دانستند. 
سرمربى کروات تیم ملى عمان درخصوص علت 
حذف زودهنگام ملى پوشان ایرانى از رقابت هاى 
جهانى فوتبــال هم مى گوید: «آنها تیم داشــتند 

اما متأسفانه مربى نداشــتند!» پربیراه نیست اگر 
مدعى شــویم در این مورد هم حق با برانکو است. 
کى روش در تیمش حداقل یک جین ستاره داشت. 
بازیکنانى که به نســل طالیى تاریخ فوتبال ایران 
شهره اند و نه فقط در این سرزمین پهناور بلکه در 
جهان شناخته شــده اند. مهره هایى که حداقل دو 
تن از آنها دو سه سالى است در تیم هاى باشگاهى 
خود براى درآوردن نتیجه بازى روى آنها حســاب
 ویژه اى باز مى شود. خط آتش تیم کى روش هم 
که بارها پیش از آغاز جام جهانى و در رده بندى هاى 
مختلف جزو باارزش ترین خطوط حمله جام قرار 
مى گرفت. در تازه ترین رده بندى فیفا هم که پیش 
از مسابقات دیشب منتشر شــد و در آن با بررسى 
بیشترین میزان فشار یک بازیکن بر حریف در دو 
بخش توتال و هر 90 دقیقه، بهترین هاى جام از این 
حیث معرفى شدند نام طارمى باالتر از بسیارى از 

ستاره هاى مطرح جام مى درخشید.
زننده دو گل تیــم ایران در ایــن دوره از رقابت ها 
به ازاى هر 90 دقیقه، 58 بــار براى تصاحب توپ 

از بازیکنــان حریف کــه مالکیــت آن را برعهده
داشته اند، تالش کرده است. این ستاره ایرانى موفق 
شده با این آمار درخشان رتبه هشتم برترین هاى 

جام جهانى از این نظر را از آن خود کند.
همه اینها نشاندهنده آن است که یوزهاى ایرانى 
در قطر از پتانسیل هجومى مناسبى برخوردار بودند 
که اگر پیرمرد پرتغالى از آنها استفاده بهینه مى کرد 
تحقق پیش بینى ها در مورد صعود شــاگردانش 
به مرحله یک هشــتم نهایى دور از دسترس نبود. 
شاگردان کى روش در سه مسابقه خود در جام 2022  
علیرغم دفاعى بازى کردن چهار بار دروازه رقبا را باز 
کرده و رکورد بیشترین گل زده ایرانى ها در تاریخ 
جام جهانى فوتبال را هم شکستند. جالب آنجاست 
با اینکه شــش بار دروازه تیم ملى ایران توسط سه 
شــیرها فروریخت اما نباید فراموش کرد که ملى 
پوشان کشــورمان تنها تیمى بودند که در مرحله 
گروهى موفق به گشودن سنگر انگلیسى ها شدند. 
آنها عالوه بر این 10 شوت در چهارچوب داشتند، 48 
بار اقدام به سانتر کردند و هشت کرنر زدند و مهمتر 

از همه اینکه سه بار هم تیر دروازه رقیبان را به لرزه 
در آوردند.

اســتحکام خط دفاعى تیم ملى ایران هم تا قبل از 
اینکه در قطر و به خصوص بازى با انگلیسى ها زیر 
سئوال برود همیشه زبانزد فوتبالى ها بود. بهترین 
شاهد براى این مدعا اینکه ملى پوشان ایرانى از این 
حیث در دور مقدماتى این مسابقات سرآمد تیم هاى 
آسیایى بودند. تیم اسکوچیچ با چهار گل خورده در 
کنار ژاپنى ها بهترین عملکرد را در این رقابت ها از 
خود برجاى گذاشــته بود و با اقتدار به جام جهانى 

صعود کرد. 
اما مدافعان تیم کى روش با 7 گل خورده در ششمین 
دوره حضور خود در جام جهانى چندین رکورد را در 
تاریخ فوتبال ایران جا به جا کردند. رکوردهایى که 
همه منفى بود. آنها با شکست سنگین 6 بر 2 برابر 
تیم ساوتگیت بدترین باخت ملى پوشان ایرانى در 
ادوار جام جهانى را رقم زدنــد، عنوان بدترین آمار 
دفاعى گروه دوم این بازى ها را از آن خود کردند و در 
رده ضعیف ترین خطوط دفاعى تیم هاى حاضر در 
این فستیوال مهم جهانى در پایان مسابقات مرحله 
گروهى قرار گرفتند. مهمتر از همه اینکه تیم ملى 
فوتبال کشورمان با 7 گل خورده در3 بازى در کنار 
میزبان آسیایى جام 22 بدترین عملکرد دفاعى را 
در این دوره در میان تیم هاى ایــن قاره پهناور از 
خود برجاى گذاشت. طنز تلخ این کارنامه ضعیف 
یوزهاى ایرانى در حفاظت از دروازه تیم کشورمان در 
جام جهانى هم آنجاست که به یاد بیاوریم سکاندار 
آنها در این رقابت ها سرمربى باتجربه اى بوده که 
به عنوان یک تئوریســین دفاعى مطرح در دنیاى 

فوتبال مشهور است!
همه اینها نشــاندهنده آن اســت که این بار تیغ 
انتقاد برانکو ایوانکوویچ به اشــتباه سمت دشمن 
دیرینه اش نشــانه نرفته است. ســرمربى اسبق 
تیم ملــى فوتبال ایــران پربیراه نمــى گوید که

 فوتبالیست هاى کشورمان باید براى اولین بار به 
مرحله یک هشتم نهایى صعود مى کردند اما آنها 
ناکام ماندند چون مربى نداشــتند! سکان هدایت 
ستاره هاى ایرانى در قطر در دستان فردى بود که 
بخاطر احتیاط بیش از حدش موفق نشد با استفاده 
صحیح از مهره هاى با کیفیتى که در اختیار داشت، 

حریفانش را کیش و مات کند.

ایران؛ تیم بدون سرمربى جام جهانى! 

مرضیه غفاریان

04

مسابقه دو تیم استقالل و پرسپولیس از هفته دوازدهم لیگ 
برتر قرار است روز سه شنبه 29 آذر در ورزشگاه آزادى برگزار 
شود. اگرچه اخبار متفاوتى در خصوص حضور تماشاگران 
در این مســابقه منتشر شــده اما به نظر مى رسد احتمال 
برگزارى مسابقه دربى با حضور تماشاگران بسیار زیاد است. 
مسئوالن به دنبال برگزارى مناسب بزرگترین دربى قاره 
آسیا هستند.  اعضاى دو باشــگاه نیز از برگزارى مسابقه با 
حضور تماشاگران استقبال مى کنند بخصوص استقالل که 
میزبان است و مى تواند درآمد خوبى از بلیت فروشى کسب 
کند. در حال حاضر پرسپولیس 24 امتیازى صدرنشین لیگ 

برتر است و استقالل با 22 امتیاز در رده دوم جدول است.

دربى با تماشاگر 
برگزار مى شود؟
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هواداران متعصب شــباب االهلى از عملکــرد دو لژیونر تیم 
محبوبشان در این فصل انتقاد کرده و معتقدند احمد نوراللهى 
و عمر خربین هیچ چیزى به تیم اضافه نکردند. آنها امیدوارند 
این دو بازیکن در زمستان از لیســت تیم اماراتى خارج شوند. 
نوراللهى به همراه قائدى فصل گذشــته به شــباب االهلى 
پیوستند. قائدى نتوانست بعد از یک فصل رضایت اماراتى ها 
را جلب کند و به استقالل برگشت اما ستاره سابق پرسپولیس 
براى دومین فصل هم در شباب االهلى ماندنى شد. نوراللهى 
مصدومیتــى را در جام جهانــى 2022 داشــت ولى اکنون 
بهبودى اش را کســب کرده و در تمرینات شــباب االهلى 

حضور دارد.

نوراللهى زیر تیغ انتقاد
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هواپیماى حامل دیوید رودیشــا و پنج مســافر دیگر در 
شهرستان کاجیادو در جنوب شرقى کنیا پس از شرکت در 
مسابقات ساالنه ماسایى سقوط کرد. رودیشا 33 ساله که در 
لندن 2012 و ریو 2016 مدال طال را از آن خود کرد، گفت: 
هفت یا هشت دقیقه از پرواز گذشته بود که موتور هواپیما 
ناگهان خاموش شد. خلبان سعى کرد هواپیما را فرود بیاورد 
اما یکى از بال هاى آن با درختى برخورد کرد و هواپیما قبل 
از فرود در زمین شروع به چرخش کرد. همه ما زنده بیرون 
آمدیم ولى آسیب دیدیم. رودیشا که قهرمان دوى 800 متر 
جهان در سال هاى 2011 و 2015 نیز بوده است، افزود: این 
حادثه خیلى ترسناك بود. دعا مى کردیم و ترسیده بودیم. 
خلبان کار باورنکردنى انجام داد تــا هواپیما را براى مدت 

طوالنى روى آب نگه دارد.

قهرمان المپیک 
جان به در برد

وینگر بوشهرى استقالل با به ثمر رساندن 2 گل 
و دادن یک پاس گل برابر ملوان، ســرمربى آبى 

پوشان را به درخشش در دربى امیدوار کرد.
 پس از شکســت برابر هوادار و توقف مقابل نفت 
مسجدســلیمان، هواداران اســتقالل در آستانه 
دربى دچار نگرانى شده بودند که نتایج این تیم در 
بازى هاى تدارکاتى، رنگ و بوى آن تیم پرطراوت 
و آماده ریکاردو ساپینتو، پیش از تعطیلى مسابقات 

لیگ برتر را ندارد.
آبى پوشان که با ارائه بازى هاى تهاجمى در آخرین 
مسابقات خود، حریفان را به عقب نشینى و انجام 
ســبک تدافعى وادار کرده بودند، با تعطیلى لیگ 
برتر و برابر تیم هاى هوادار و نفت MIS، متزلزل 
به نظر مى رسیدند، اگرچه نتیجه دیدار روز گذشته 

با ملوان، از بازگشت تیم ساپینتو به روند 
قبلى خود نوید مى دهد.

هر چند که این بازى پشــت 
درهاى بسته برگزار شد، 

ولى بى شــک محمد 
محبى مرد شــماره 

یــک اســتقالل 
در این مســابقه 
بوده است. طبق 

گــزارش بازى که رســانه 
رســمى آبى ها منتشــر 
کرده، محبــى در دقایق 
پایانى نیمه نخســت از 
روى نقطه پنالتى دروازه 

ملوان را باز کرده است.
بازیکنــى کــه بــه 
دلیل عدم پرداخت 
قسط دوم رضایت 
نامه اش به باشگاه 
ســانتاکالرا حسابى 

هواداران استقالل را 
نگران کــرده بود، 
پایــش در بــازى 
هاى تدارکاتى نیز 

به گل باز شد.
او ســپس و در 
نیمه دوم، با یک 
ضربه سر دروازه 

ملوان را براى بار دوم گشود و سپس با یک پاس 
خوب به مهدى قایدى، زمینه گل سوم استقالل 
را فراهم کرد تا با این درخشش خیره کننده برابر 
انزلى چى ها، خود را براى جدال حســاس برابر 

پرسپولیس آماده نشان دهد.
محبى که در این فصل جزو بهترین هاى استقالل 
بوده و چهار مرتبه نیز موفق به گلزنى شده، یکى 
از گزینه هــاى حضور در تیم ملى و شــرکت در

رقابت هاى جــام جهانى بود  
که کارلوس کى روش 
تصمیم گرفت تیمش 
را بــا 25 نفــر و یک 
جاى خالى بــه قطر 
ببرد اما نام وینگر آماده 
آبى ها را در لیســت 
نهایى خود قرار 

ندهد.
عدم دعوت از 
محبى به تیم 
ملى، بــا انتقاد 
اســتقاللى ها 
نیــز مواجــه 
حتــى  شــد. 
این  بازیکنان 
تیم با انتشــار 
ى  یـــر و تصا
محبـــــى، از 
 اســـتورى هــاى 
حمایتى را از ایــن بازیکن در 
صفحه اینستاگرام خود قرار دادند 
تا به بهبود وضعیــت روحى این 

بازیکن جوان کمک کنند.
حاال و در شــرایطى که اســتقالل 
براى یک نبرد حساس و رسیدن به 
صدر جدول با رقیب سنتى خود روبرو 
مــى شــود، آمادگى محمــد محبى و 
درخشــش او در این بازى دوستانه، مى 
توانــد کادرفنى را امیدوار کنــد که وینگر 
بوشهرى بتواند در دربى پایتخت نیز عصاى 

دست او باشد.

امید استقالل به درخشش محبى در دربى

سرمربى پرتغالى از 
ساخته اش لذت مى برد

ســرمربى پرتغالى اســتقالل از شــرایط و عملکرد 
بازیکنانش در فاصله کوتاه تا دربــى پایتخت راضى 

است.
ریکاردو ســاپینتو در تعطیلى لیگ برتر تالش زیادى 
کرد تا به بهترین شــکل ممکن شــاگردانش را آماده 
شروع مجدد لیگ نگه دارد. با وجود اینکه اردوى خارج 
از کشور استقالل لغو شد، ساپینتو در تهران برنامه هاى 
آماده ســازى آبى پوشــان را جلو برد و حاال او امیدوار 
است که تیمش در شــروع مجدد لیگ عملکرد خوبى 

بر جاى بگذارد.
استقالل آخرین بازى تدارکاتى خود قبل از مسابقه با 
پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر را هم انجام داد و 
به بردى پرگل رسید. تصاویرى که از ساپینتو در جریان 
این بازى منتشر شــده رضایت او از شرایط بازیکنان 

استقالل را نشان مى دهد.
اگرچه برنامه هاى ساپینتو در تعطیالت لیگ به درستى 
انجام نشد و به غیر از اردوى خارجى یک بازى دوستانه 
این تیم هم به خاطر شــرایط آب و هوایى لغو شد اما 
ساپینتو از کار فنى اى که انجام داده و آمادگى اى که 

بازیکنانش دارند راضى است.
سرمربى پرتغالى حاال یکى از سخت ترین بازى هاى 
دوران مربیگرى خود در ایران را مقابل پرســپولیس 
مى گذراند. او امیدوار است تیمش بتواند با برد در دربى 

جاى پرسپولیس را در صدر جدول بگیرد.

این تیم کامل کنیم.  مدیر ور
باشگاه اینترمیالن در گ
با برنامه ویژه جام ج
شبکه ســه، افزود:
با توجه بــه فرصت
در بازار وجود دارد که
ببینیــم چه
بازیکنا
نیاز د
ولى
خیر

ردو ساپینتو، پیش از تعطیلى مسابقات 
ندارد.

که با ارائه بازى هاى تهاجمى در آخرین 
ود، حریفان را به عقب نشینى و انجام 
فعى وادار کرده بودند، با تعطیلى لیگ 
نفت MIS، متزلزل Sتیم هاى هوادار و

سیدند، اگرچه نتیجه دیدار روز گذشته 
ازگشت تیم ساپینتو به روند 

ید مى دهد.
ین بازى پشــت 

شد،  ه برگزار
ک محمد 

شــماره 
تقالل
ـابقه 
طبق 

زى که رســانه 
ى ها منتشــر 
ـى در دقایق 
 نخســت از 
نالتى دروازه 

کرده است.
کــه بــه 
پرداخت 
رضایت 
 باشگاه 
ا حسابى 

ستقالل را 
ده بود، 
بــازى 
تى نیز 

د.
 و در 
 یک 
وازه 

از گزینه هــاى حضور در تیم ملى و شــرکت
رقابت هاى جــام جهانى
که کارلوس کى رو
تصمیم گرفت تیم
ی 5را بــا 25 نفــر و
ق جاى خالى بــه
ببرد اما نام وینگر آم
آبى ها را در لیسـ
نهایى خود

ندهد.
عدم دعوت
محبى به
ملى، بــا انت
اســتقاللى
نیــز مواج
حتـ شــد. 
بازیکنان

تیم با انتشـ
یـــر و تصا
محبـــــ از 
 اســـتورى هــ
حمایتى را از ایــن بازیکن
صفحه اینستاگرام خود قرار د
تا به بهبود وضعیــت روحى

بازیکن جوان کمک کنند.
حاال و در شــرایطى که اســتقال
براى یک نبرد حساس و رسیدن
صدر جدول با رقیب سنتى خود رو
مــى شــود، آمادگى محمــد محب
درخشــش او در این بازى دوستانه،
توانــد کادرفنى را امیدوار کنــد که وی
بوشهرى بتواند در دربى پایتخت نیز عص

دست او باشد.

یف 
ن در 
ندار 
 که 
اى 

 تیغ 
من 
بق
 که

ر به 
نها 
یت 
که 
اده 
ت، 
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مدیرعامل آبفاى استان اصفهان در بازدید عضو هیات 
رئیسه مجلس شوراى اســالمى ازپروژه هاى آبفا در 
منطقه شاهین شــهر، میمه و برخوار گفت: با تکمیل 
تاسیسات فاضالب شهرســتان برخوار بیش از 124 
هزار نفر از خدمات شبکه فاضالب بهره مند مى شوند.

حســین اکبریان افزود: با تکمیل تاسیسات فاضالب 
در شهرستان برخوار، 9 شهرشامل دولت آباد، محسن 
آباد، خورزوق، ســین، دســتگرد، شــاپورآباد، على 

آباد،کمشچه، و حبیب آباد در این منطقه تحت پوشش 
خدمات شبکه فاضالب قرار مى گیرند.

وى در ادامه گفت: هم اکنون پروژه شبکه جمع آورى 
و خط انتقال فاضالب شهر هاى دولت آباد، خورزوق، 
دستگرد و محسن آباد به پیشرفت فیزیکى بالغ بر 81 
درصد رسیده است و پیش بینى مى شود پس از تکمیل 
این پروژه جمعیتى بالغ بر 98 هزار نفر تحت پوشش 

خدمات شبکه فاضال ب در این منطقه قرار گیرند.

وى با ابراز امیدوارى در تامیــن منابع مالى این پروژه 
افزود: در صورت تامین 500 میلیارد ریال تسهیالت 
مالى از طریق ماده 56 مى توان شــاهدتکمیل شبکه 
جمع آورى، خط انتقال و تکمیل ایستگاه پمپاژ حبییب 

آباد در آینده نزدیک بود.
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان بــا توجه به اتمام 
اجراى عملیــات خطوط انتقال فاضالب شــهرهاى 
ســین، شــاپورآباد، على آباد و حبیب آبــاد تصریح 
کرد: با تکمیــل خطوط انتقال فاضالب و ایســتگاه 
پمپاژ و ســپس واگــذارى انشــعاب فاضــالب به 
متقاضیان، پیش بینى مى شــود بیــش از 26 هزار 
نفردر شهرهاى سین، شــاپور آباد ، على آباد و حبیب 
آباد تحت پوشــش خدمات شــبکه فاضــالب قرار 

گیرند.
در ادامه این بازدید عضو هیات رئیسه مجلس شوراى 
اسالمى و نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار با تاکید 
بر تخصیص تســهیالت ماده 56 براى پروژه احداث 
تاسیسات فاضالب این شهرها اعالم کرد: تمام تالش 
ها براى تامین منابع مالى، تکمیل و احداث تاسیسات 
فاضالب در منطقه شاهین شــهر، میمه و برخوار در 

دستور کار قرار مى گیرد.

حسینعلى حاجى دلیگانى با اشــاره به اهمیت احداث 
ایســتگاه پمپاژ على آباد در بهره بردارى از شــبکه 
فاضالب شهرهاى على آباد،شاپورآباد،محسن آباد و 
حبیب آبادگفت: پیگیرى هاى الزم براى تامین منابع 
مالى جهت تکمیل ایســتگاه پمپاژ على آباد مالعلى 
ازطریق ســازمان برنامه و بودجه کشور دردستورکار 

جدى قرار گرفته است.
وى همچنیــن بر چگونگى اجراى شــبکه فاضالب 
در شــهرهاى وزوان و میمه ونیز احداث تصفیه خانه 
فاضالب در این دو شهر تاکید کرد و افزود: باید بستر 
جذب ســرمایه گذار براى اجراى تاسیسات فاضالب 
در این شهرها در دستور کار قرار گیرد چرا که یکى از 
مطالبات مردم در ایــن منطقه بر خوردارى از خدمات 

فاضالب است .
عضو هیات رئیسه مجلس شوراى اسالمى با اشاره به 
احداث تاسیسات فاضالب در ناحیه صنعتى کمشچه 
اعالم کرد: بایــد مدل مالى براى اجراى تاسیســات 
فاضالب در ناحیه صنعتى از ســوى آبفاى اســتان 
اصفهان و شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
تدوین و سپس تصمیم مناسب در خصوص چگونگى 

اجراى آن اتخاذ شود.

با تکمیل تأسیسات فاضالب شهرستان برخوار، 124 هزار 
نفر دیگر از خدمات شبکه فاضالب بهره مند مى شوند

جلسه آموزش قوانین کار در مخابرات اصفهان به همت مدیریت منابع 
انسانى این مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومــى مخابرات منطقه اصفهان، در این جلســه 
آموزشــى که صبــح روز 21 آذرماه 1401 بــا حضور مدیــر منابع 
انســانى و جمعى از همکاران در ســاختمان ســتاد ایــن مجموعه 

برگزار شــد اســتاد محمودى به بیان مســائل و قوانیــن مربوط به 
کار و کارگــر و پاســخ به ســواالت حضــار پیرامون ایــن موضوع

 پرداخت.
گفتنى است این جلسه همزمان به صورت ویدئو کنفرانس نیز در سطح 

استان پخش شد.

برگزارى جلسه آموزش قوانین کار در مخابرات  

به روزرسانى تجهیزات الکتریکى در ذوب آهن

آغاز کمپین جداسازى تفاله هاى چاى از زباله هاى تر

تجهیزات الکتریکى ماشین چدن ریزى شماره 1 
کوره بلند شرکت به روز رسانى شد و 15 شهریور 

سال جارى با موفقیت به بهره بردارى رسید.
معاون تجهیزات برق مدیریت کوره بلند با اعالم 
این خبر گفت: اواخر سال 1392 تصمیم گرفته شد 
تجهیزات الکتریکى ماشین چدن ریزى شماره 2 
کوره بلند به روزرسانى  شود که یک شرکت روسى 
( طراح و اجرا کننده مدرنیزاسیون اسکیپ و زنگ 
کوره 1 و اسکیپ کوره 2) پس از بازدید و بررسى، 
پروپوزالى تهیه و ارایه داد ولى به دلیل قیمت بسیار 
زیاد مورد قبول واقع نشد، اواخر سال 1396 همراه 
با بازسازى کوره 1 و حذف سیستم واگن توزین، از 
سوى معاون تجهیزات الکتریکى بخش کوره بلند 
مدرنیزاســیون تجهیزات الکتریکى ماشین چدن 
ریزى شماره 2 نیز درخواست شد. رسول جمدیان 
تصریح کرد: پس از بررســى هاى سیستم روسى 
چدن ریزى نقشــه هاى الکتریکى ماشین چدن 
ریزى بالــغ بر 9 عدد تابلو و یک عــدد میز فرمان 
طراحى و تهیه گردید و جهت ساخت اقدام شد که 

پس از مشخص شدن شــرکت سازنده، تابلوها در 
اواخر سال 1398 ساخته و به انبار واردات شرکت 
ارسال شد.وى گفت: قرار شــد که کلیه عملیات 
فیزیکى پروژه توســط ذوب آهن انجام شــود و 
مهندســى پروژه تحویل به یک شرکت خارجى  
واگذار گردد که به دلیل هزینه زیاد این کار صورت 
نگرفت و در نهایت اسفند 1400 نصب و راه اندازى 

تابلوهاى ساخته شده در دستور کار قرار گرفت.
معاون تجهیزات برق مدیریت کــوره بلند افزود: 
با توجه به این که کارگاه نمى توانســت به مدت 
طوالنى متوقف گردد و به دلیل این که سیســتم 
قدیمى نیز بایســتى حفظ مى شد، پس از جلسات 
متعدد این کار به واحد الکتریکى بخش کوره بلند 
واگذار و مقرر شد تابلوها براى ماشین 1 چدن ریزى 
نصب شوند و راه اندازى سیستم جدید در حین کار 

سیستم موجود انجام شود.
وى تأکیــد کــرد: از اوایــل 1401 پــروژه آغاز 
و پــس از 50 ســال، کابــل هــاى تجهیــزات 

تعویض شد. 

«تفاله تو زباله؟!» عنوان دوره جدید تبلیغات شهرى 
اداره توسعه فرهنگ شهروندى بوده که این روزها 
در شهر اصفهان نصب شده است.به گزارش اداره 
ارتباطات ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى 
شهردارى اصفهان، این مجموعه که در قالب پویش 
فرهنگ سازى جداسازى تفاله چاى از پسماند تر با 
نصب پنج طرح آغاز شده، قرار است تا با استفاده از 
ظرفیت هاى تولید محتواى رسانه اى، آغاز مسیرى 
باشد براى فرهنگ سازى جداسازى تفاله چاى به 
عنوان یکى از مرغوبترین کودهاى طبیعى جهت 
حفظ محیط زیســت پیرامون مــا و همچنین در 
کنار آن، به حذف شــیرابه هاى زباله تر به عنوان 

یکى از معضالت جدا سازى پسماند نیز بیانجامد.
شهروندان اصفهانى از این پس مى توانند در کنار 
پسماندهاى خشــک خود، تفاله هاى چاى خود را 
به صورت خشک شده به ایســتگاه هاى بازیافت 

سراسر شهر تحویل دهند. 
این پویش از آذرماه در حالى آغاز شده که 15 سال 
قبل، شــهردارى اصفهان در تجربه اى موفق به 
عنوان نخستین کالنشهر کشور، بحث جداسازى 
پســماند تر از خشــک را با همراهى شهروندان 
اصفهانى و کمپین تبلیغاتى اداره توســعه فرهنگ 
شــهروندى(کمیته فرهنگ شــهروندى وقت) را 

انجام داد.

گزارش عملکرد شهرداری اشترجان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱

 شهرداری اشترجان

مصارفمنابع

عملکردبودجه مصوبشرحعملکردبودجه مصوبشرح

16,412,840,00013,363,818,406جبران خدمات کارکنان44,937,250,00043,360,716,226درآمد ناشى از عوارض عمومى

8,615,822,0006,258,073,074استفاده از کاال و خدمات1,377,000,000283,693,700درآمد ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى

50,000,000100,000,000هزینه هاى تأمین مالى و دارایى5,227,500,000426,102,925بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهردارى

1,452,500,0001,782,547,307کمک هاى بالعوض536,000,000455,781,015درآمد حاصل از وجوه و اموال شهردارى

6,973,838,0004,832,362,729رفاه اجتماعى500,000,00021,650,000,000کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى

1,570,000,000568,619,055سایر هزینه ها 5,930,000,000362,303,373اعانات، کمک هاى اهدایى و دارایى ها 

37,775,000,00030,316,236,825ساختار و سایر مستحدثات5,500,000,0000ماده 101 قانون شهردارى

3,500,000,000950,650,000ماشین آالت و تجهیزات13,492,250,0000فروش اموال غیرمنقول

1,150,000,000243,360,000موجودى انبار

77,500,000,00066,538,597,23977,500,000,00058,415,667,396جمع کل درآمدها هزینه ها

به استناد ماده 71قانون شهرداریها عملکرد 6ماه اول سال 1401به شرح جدول ذیل جهت اطالع  عموم شهروندان ارائه مى گردد.


