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۳

عسل های شکری در 
زنجیره ای ها!

ترفندی برای گران کردن 
قیمت برنج

۳

گرفتن وام با اعمال شاقه!

زباله های الکترونیک 

همچنان بالتکلیف

۳

       

چرا نوشیدن
چای پر رنگ
مضر است؟

بودجه شهر را درست چکش کارى کنید 
۶

بازار کفش 
زمستانی

یخ زده است
رکود و ســردى در بازار کفش اصفهان در زمســتان 
بیشــتر خودش را نشان داده اســت. این موضوع به 
خصوص در دو کانون عمده فــروش کفش خودش 
را بیشتر نشان مى دهد. حاال در راسته کفش فروشان 
واقع در چهارباغ پایین محدوده میدان شهدا باشى یا 
راسته خیابان سپه را گز کنى هر دو به فاصله چند صد 
متر از یکدیگر شباهت زیادى به یکدیگر دارند. رکود 
و سکوت این روزها بازار کفش اصفهان را اشباع کرده 

است و فروشندگان نگرانند که اگر...

ذوب آهن باید زودتر از خواب زمستانى بیدار شودذوب آهن باید زودتر از خواب زمستانى بیدار شود
ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است اما؛

۷

اولویت هاى اصفهان بیشتر از حمل و نقل و محیط زیست است

مورایس، رهبر ارکستر مورایس، رهبر ارکستر 
سپاهان را تغییر نمی دهدسپاهان را تغییر نمی دهد

هافبک دفاعى شیرازى سپاهان یکى از بازیکنانى 
به شــمار مى رود که ســرمربى پرتغالى سپاهان 
دوســت ندارد او در ترکیب اصلى تیمش حضور 

نداشته باشد. رقابت هاى نیم فصل...

۲

در صفحه  ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

گذری بر گذری بر ۳۳ کانون مهم فروش کفش کانون مهم فروش کفش

در اصفهاندر اصفهان

اصفهان، سومین 
استان پر مصرف 
گاز در کشور

۵

۲۲پاس گل، ضامن 
بقای کامسوبا
در سپاهان

عضو هیئت علمى دانشکده علوم تغذیه با اشاره 
به کافئین موجود در چاى، تأکید کرد: الزم 

اســت افراد داراى مشکالت 
قلبى، زخم معده و سنگ هاى 

کلیوى و خانم هاى باردار...

خط فقر، وسط مثلث تعیین دستمزد

رایزنیرایزنی های جدی های جدی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده از این هفته آغاز برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده از این هفته آغاز می شود می شود

۲

۷

اصفهان، میزبان اجالسیه اصفهان، میزبان اجالسیه 
جهانی شهرهایجهانی شهرهای
۳تاریخی جهان تاریخی جهان 

خروج ستاره سابق سپاهان از لیست فروش دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز در اصفهانورزش اگر حسگر اثر انگشت ما عمل نکرد، چه کنیم؟استان قلیان سالم تر از انواع دیگر دخانیات نیستتکنولوژی سالمت

۲

شهردارى نطنز در نظر دارد اجاره دکه واقع در پارك سرچشمه سرابان متعلق به شهردارى نطنز را از 
طریق برگزارى مزایده عمومى به مدت یک سال به متقاضیان با شرایط مندرج در اسناد واگذار نماید. 

بهاى پایه: 
براى هفت ماه اول سال ماهانه 2,500,000 ریال مى باشد. تضمین شرکت در مزایده معادل 10,000,000 
ریال مى باشد که به یکى از صورت هاى مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار 
تسلیم شود: 1ـ ضمانتنامه معتبر بانکىـ  یا فیش بانکى واریزى به حساب شماره 0107157166009 بنام 
شهردارى نطنز نزد بانک ملى شعبه نطنز و یا مطالبات مورد تأیید واحد مالى شهردارى (به پیشنهاداتى 
که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد). سایر اطالعات، 

جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. 
در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 
به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات تا ساعت 19 روز چهارشنبه 1401/11/05 و از طریق سامانه 

 https://setadiran.ir ستاد مى باشد. آدرس سامانه ستاد
تلفن تماس: 031-54222119  

آگهی مزایده عمومی

 م.الف:۱۴۳۸۱۹۶

سیدمحمد اطیابیـ  شهردار نطنز 
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رئیس مرکز پژوهش هایرئیس مرکز پژوهش های

شورای شهر خبر داد؛شورای شهر خبر داد؛

علوم تغذیه با اشاره 
الزم ید کرد:

تمزدعیین دستمزد ستمدسعیین ستمززدین مزدعییندستن دعی
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نبرد شدید سرما و گاز 
ادامه دارد!

اصفهان، سومین استان
 پر مصرف گاز در کشور

خبرخوان
رجبى در مجلس؟!

یــن  ى  تر   روزنامه آرمان ملى |جد
گمانه  اى که در تحلیــل رفتارهاى مهران رجبى 
مى  توان مطرح کــرد، برنامه او بــراى ورود به 
مجلس دوازدهم اســت. او به  خوبى توانسته در 
میان اصولگرایان خودنمایى کند و از سوى دیگر 
نشان داد از انتقاد به رقیب ابایى ندارد؛ بنابراین، 
مهره خوبى براى حضور در لیست انتخاباتى است.

دفاع از پایان نامه در زندان!
  همشهرى آنالین |یکى از مددجویان 
زندان فشافویه  تهران به طور مجازى از پایان نامه 
کارشناسى ارشد خود در رشته مدیریت IT دفاع کرد. 
این فرد از سال 1386 به دلیل پرونده مالى در زندان 
است. این فرد پیش از این هم توانسته بود مدرك 
کاردانى مترجمى انگلیسى و دو مدرك کارشناسى 

مدیریت بازرگانى و کسب وکار را در زندان بگیرد.

12 شهر نارنجى
  خبرگزارى میزان |بر اساس آخرین به 
روزرسانى ها، تعداد شــهرهاى با وضعیت قرمز 
همانند هفته هاى گذشــته صفر بــوده و تعداد 
شهرهاى با وضعیت نارنجى از 7 به 12 شهر رسید. 
همچنین تعداد شهرهاى با وضعیت زرد از 101 به 
143 شهر افزایش و تعداد شهرهاى با وضعیت آبى 

از 340 به 293 شهر کاهش یافت.

در میان ضعیف ترین ها
  تجارت نیوز|در سال 2023 گذرنامه ایران 
همچنان در میان ضعیف ترین پاســپورت هاى 
جهان قرار داشت. گذرنامه ایران تنها امکان سفر 
ایرانیان به 10 کشــور جهان را بدون ویزا فراهم 
مى کند و آن ده کشور، ونزوئال، هائیتى، قزاقستان، 
ترکیه، عراق، ارمنستان، بلغارستان، گرجستان، 
مالزى و دومینیکا هســتند. به عبارتى پاسپورت 

ایرانى در 145 کشور جهان هیچ اعتبارى ندارد.

کاهش ارزش سهام عدالت 
  فارس |ارزش فعلى سهام عدالت نسبت 
به اول مرداد ســال 99 براى چهار نوع ســهام 
عدالت، به ترتیب با کاهش قیمــت 9 میلیون و 
333 هزار تومانى، 11 میلیون و 227 هزار تومانى، 
12 میلیون و 139 هزار تومانى و 22 میلیون و 819 

هزار تومانى روبه رو شده است.

 جشنواره کمدى برگزار کنید!
  برنا | حاال که فیلــم هاى کمــدى ناجى 
سینماى ایران هســتند با برگزارى جشنواره ها 
سعى بر افزایش کیفیت فیلم هاى این ژانر کنیم... 
تردید نداشته باشــید اگر جشــنواره اى در ژانر 
کمدى شــکل بگیرد بازیگران از تکرار خودشان 
فاصله خواهند گرفت و نویسندگان نیز در نوشتن 
فیلمنامه هــاى کمدى توجه بیشــترى خواهند 
داشت و به ســراغ موضوعات بکر و داستان هاى 
جذاب تر و حتى خلق تیــپ کاراکترهاى ماندگار 
مى روند نــه اینکه مدام شــاهد آثــار تکرارى، 
بازى هاى دم دستى، تکه کالم هاى بى مزه و... 
باشیم که حتى مخاطب عام نیز از آن گریزان است.

 زمان مرگ خورشید
مشخص شد

  همشهرى آنالین | دانشمندان گمان 
مى کنند که دریافته اند چه زمانى خورشید مى میرد 
و همه را با خود مى برد. کارشناســان معتقدند از 
عمر خورشــید، حدود 5 میلیارد سال باقى مانده 
است. در آن مرحله، آنها پیش بینى مى کنند که 
هسته هیدروژنى که آن را حفظ مى کند به پایان 
خود خواهد رسید.  هنگامى که این اتفاق بیا فتد، 
خورشید اساساً مانند یک سیاره قرمز خواهد بود و 

دیگر قادر به ایجاد گرما نیست. 

شــرایط جوى حاکم بر کشــور که به افزایش شدید 
مصرف گاز منجر شده اســت، مجموع مصرف گاز در 
بخش هاى تجــارى و خانگى به حــدود 700 میلیون 
مترمکعب در روز رســیده اســت که نســبت به مدت 
مشابه پارسال افزایش 150 میلیون مترمکعبى را نشان
 مى دهد. همچنین با ورود سامانه هواى سرد به کشور 
شاهد افت دما و سرماى فراگیر در بیشتر نقاط هستیم، 
به طورى که روز گذشته دماى هوا در بیش از 460 شهر 
در 27 استان کشور زیر صفر بود، ضمن آنکه در بعضى 

شهرستان ها دماى هوا تا منفى 28 درجه نیز رسید.
آنطور که مسئوالن اعالم کردند تا این لحظه هیچ گونه  

قطعى گاز در کشور اتفاق نیفتاده اما نگرانى هایى در این 
ارتباط وجود دارد و  در استان هاى شمال شرقى کشور 
نیز شــاهد کاهش فشــار گاز بوده ایم که این موضوع 
هشدارى براى مشــترکان این استان ها براى مصرف 

بهینه تر است.
اتفاق دیگــرى کــه رخ داد  قطع کامل ســوآپ گاز 
ترکمنستان از ســاعت 6 صبح روز پنج شنبه بود، وزیر 
نفت در این باره توضیح داد: همکاران من در استان هاى 
شمالى کشور با تغییرى که در آرایش خطوط فشار قوى 
گاز در آن منطقه داده اند تا این لحظه اجازه نداده اند گاز 

هم وطنان قطع شود.

کارشــناس مرکز راهبرى شبکه گاز کشــور گفت: با 
استقرار هواى سرد به خصوص در استان هاى شمالى، 
شمال شرقى و شمال غربى کشور مصرف گاز افزایش 
زیادى داشته، اما شبکه پایدار است.ربیعى اظهار کرد: 
استان هاى خراسان رضوى، جنوبى و شمالى، مازندران و 
گلستان در انتهاى شبکه گاز قرار دارند و با افت فشار گاز 
مواجه هستند که با صرفه جویى مى توان به پایدارى گاز 
کمک کرد.وى گفت: درحال حاضر تولید گاز در کشور 
850 میلیون مترمکعب و حدود 680 میلیون مترمکعب 
آن در بخش خانگى، تجارى و صنایع غیرعمده مصرف 
مى شود که این میزان از مصرف، باالى 82 تا 83 درصد 

از گاز تولید در کشور است، افزود: با استقرار هواى سرد 
به خصوص در استان هاى شمالى، شمال شرقى و شمال 
غربى کشور مصرف گاز افزایش زیادى داشته، اما شبکه 
پایدار است و هیچ قطعى گاز گزارش نشده و براى ادامه 
پایدارى شــبکه گاز مردم صرفه جویــى الزم را انجام 
بدهند.کارشناس مرکز راهبرى شبکه گاز کشور با بیان 
اینکه با پویش یک بخارى در هر منزل، با پوشیدن لباس 
گرم، بستن دریچه هاى کولر و با رعایت الگوى مصرف 
مى توان کمک کرد تا گاز پایدارى را داشته باشیم، ادامه 
داد: اســتان هاى تهران، خراسان رضوى و اصفهان به 
ترتیب استان های ى هستند که بیشترین مصرف را دارند.

الدن ایرانمنش
رایزنى هــا براى تعییــن حداقل دســتمزد کارگران در 
حالى ادامه دارد که کارفرمایــان مى گویند نباید تمامى 
مشکالت کارگران بر دوش آنها بیافتد و دولت هم باید در 

این زمینه حمایت هاى الزم را داشته باشد.
سال گذشــته کف حقوق کارگران، رشــد 57 درصدى 
داشت؛ عدد بى ســابقه اى که بســیارى از کارگران را 
خوشحال کرد اما این شــادى چندى نپایید و با شوك 
تورمى که در سال جارى اتفاق افتاد این قشر رفتن به زیر 

خط فقر را به خوبى تجربه کردند.
حاال در روزهاى پایانى سال درحالى مذاکره بر سر تعیین 
حداقل دستمزد در جریان است که مقامات دولتى اعتقاد 
دارند افزایش مزد باعث ایجاد تورم شــده است؛ این در 
حالى است که کارگران معتقدند دستمزد فعلى تنها 30 تا 
35 درصد هزینه هاى آنها را پوشش مى دهد و بنابراین 
خواســتار مزدى هســتند که جوابگوى هزینه ها باشد 
و افزایش مزد را دلیل تورم نمى دانند. در ســوى دیگر 
قضیه، کارفرمایان هســتند که ضلع سوم مثلث تعیین 
دستمزد کارگران را تشکیل مى دهند و خواستار حمایت 

دولت هستند.

با توجه به اعالم رسمى دولت درباره میزان خط فقرو با 
توجه به حداقل دستمزد فعلى که فاصله زیادى با خط فقر 
دارد، بیم و امید کارگران نسبت به حداقل دستمزد سال 

آینده آغاز شده است.
طبق گفته وزیرکار این هفته شوراى عالى کار تشکیل 
و تکلیف کمیته دستمزد مشخص مى شود و هزینه سبد 
معیشت در کمیته مزد تعیین و مالك براى بررسى مزدى 

خواهد بود.
به گفته ســید صولت مرتضوى، کمیسیون تخصصى، 
تحقیقات و مطالعاتش را انجام مى دهد و سپس موضوع 
در دستور کار شــوراى عالى کار قرار مى گیرد. او اظهار 
امیدوارى کرده که با حضــور نماینده کارگران، نماینده 
کارفرمایان و نمایندگان دولت آن چیزى که حق و عدالت 

باشد تصویب شود.
در این بین اما کارگران چندان امیدوار نیستند و مثل هر 
سال دلنگرانند. آنها معتقدند که با توجه به تجربه هر ساله 
از تعیین دستمزدها ارقامى که تعیین مى شود نمى تواند 
از تورم جلو بزند؛ آنها پیش بینى مى کنند که با مقاومت 
دولتى ها و کارفرمایان سال آینده هم تأمین معیشتشان 

دشوار باشد.

در سال گذشته هزینه ســبد معیشت کارگران 9 میلیون 
تومان تعیین شــد، در حالى که کف حقوق براســاس 
تصمیم شــوراى عالى کار با افزایش 57/4 درصدى به 
شش میلیون و 433 هزار تومان براى خانواده 3/3 نفرى 
رســید و در حال حاضر این رقم بین 13تــا 15 میلیون 

تومان در ماه برآورد مى شود.
ناصر چمنى، فعال کارگرى در این رابطه با اعالم برآورد 
هزینه هاى سبد معیشت کارگران، مى گوید: رقم دستمزد 
کارگران پس از مشخص شدن مبلغ هزینه سبد معیشت 
در کمیته دستمزد با حضور شرکاى اجتماعى و شوراى 

عالى کار تعیین خواهد شد.
به گفته این فعال کارگرى در خصوص دستمزد کارگران 
ماده 41 قانون کار مبنا و مالك عمل شوراى عالى کار 
اســت و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد 
معیشت خانوار اشــاره دارد لذا از حاال نمى توان در مورد 
اینکه دستمزد چقدر خواهد شــد یا چند درصد افزایش 
مى یابد صحبت کــرد. قبل از هر چیز جلســات کمیته 
دستمزد در خصوص هزینه هاى سبد معیشت کارگران 
باید تشکیل و مبلغ سبد معیشــت مشخص شود. اعداد 
و ارقام کف بازار و نرخ تورم بر کســى پوشیده نیست و 

طبیعى اســت که وقتى تورم بیشتر باشد کارگران کمتر 
خرید مى کنند.

بر اســاس آخرین آمارهاى بانک مرکزى، آخرین نرخ 
تورم اعالم شده مربوط به مهر ماه است که به استناد این 
گزارش تورم نقطه به نقطه 44 درصد و تورم میانگین 12 

ماهه 39/6 درصد اعالم شده است.
درباره هزینه ســبد معیشــت خانوارها هم اعداد بسیار 
متفاوتى اعالم شده اســت. از آن جمله فرامرز توفیقى، 
نماینده کارگران در مذاکــرات مزد، چندى پیش اعالم 
کرد که هزینه سبد معیشــت کارگران به 18 میلیون و 
290هزار تومان رسیده اســت؛ اگرچه بسیارى این رقم 

را قبول ندارند.
اما دیگــر اظهارنظرها هم اعداد قابــل توجهى را براى 
هزینه سبد معیشــت خانوار ذکر مى کنند، اعدادى که 
همگى ممکن اســت بیش از حداقل حقوقى باشــد که 
قرار است براى سال آینده تعیین شود. اما نکته مهم این 
است که سال هاست نمایندگان کارگرى و کارفرمایان 
و دولت در جلسات تعیین حقوق و دستمزد بر سر همین 
مورد اختالف نظر دارند چرا کــه نمایندگان کارگرى بر 
افزایش قابل توجه حقوق کارگران و پر کردن شــکاف 
درآمد و هزینه کارگران تأکید مــى کنند اما نمایندگان 
کارگرى و به خصوص دولت حاضر نیست زیربار چنین 

افزایش حقوقى برود. 
به عبارتى سال هاست که نه تورم مبناى افزایش حقوق 
کارگران است و نه سبد معیشــت خانوار؛ بلکه دستمزد 
در جلســاتى با حضور نمایندگان کارگرى، کارفرمایى و 

نمایندگان دولت تعیین مى شود.
از طرفى چون دولت بزرگ ترین کارفرما در اقتصاد ایران 
است، هر افزایش حقوقى بر هزینه هاى باالى دولت فشار 
مضاعف ایجاد مى کند. در نتیجه دولت یکى از طرفداران 

افزایش حداقلى دستمزد است.
اگر امسال نمایندگان کارگرى به افزایش حقوق به میزان 
تورم تن بدهند، حداقل حقوق باید 40درصد افزایش پیدا 
کند و مبلغ دریافتى کارگران باید به عدد 9میلیون تومان 
نزدیک شود. اگر هم قرار باشد سبد معیشت خانوار مبناى 
تعیین مزد باشــد، که باید به اعداد باالى 10 و حتى 15 

میلیون تومان امید داشت.
اما سال هاست که نه تورم و نه سبد هزینه خانوار، مالك 
تعیین حداقل مزد قرار نمى گیرد و این رقم افزایش حقوق 
در جلسات تعیین دســتمزد و با رأ ى نهایى دولت تعیین 

مى شود.

رایزنى هاى جدى براى تعیین حداقل دستمزد سال آینده از این هفته آغاز مى شود

خط فقر، وسط مثلث تعیین دستمزد دستور داده ام، اما ...
  روزنامه اعتماد|ســیدمحمد صدر، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت و معاون اسبق وزارت 
خارجه مى گوید: چهره هاى این دولت هم به مرور 
زمان متوجه شدند که عدم احیاى برجام و تصویب 
لوایــح باقیمانده اف اى تى اف، روابــط خارجى ما را 
تحت تأثیر قرار مى دهد و اگر تحریم ها ادامه پیدا کند 
همین وضعیت بسیار نامناسب اقتصادى که به مردم 
فشار وارد مى کند به مرور زمان بدتر هم خواهد شد 
و چشم انداز بســیار بدى از نظر اقتصادى و معیشتى 
در انتظار کشور اســت. من در این مورد با شخص 
آقاى رییســى صحبت کردم و به ایشان هم گفتم 
که اگر برجام حل نشــود تمام فشارهاى اقتصادى 
بر دوش دولت او خواهد بود. آقاى رییســى به من 
گفت من دســتور دادم که مذاکرات احیاى برجام به 
نتیجه برسد، اما واقعیت این است که برجام، مخالفان 
جدى در داخل دارد. این مخالفــت جدى در ارتباط 
با سران نظام نیســت، بلکه مى توان مخالفان را سه 
گروه دانســت: برخى نیروهاى امنیتى، کسانى که 
از تحریم ها سود مى برند و سومین گروه افرادى که 
فهم درستى از سیاســت خارجى و روابط بین الملل

 ندارند.

وضع اروپا 
به روایت «کیهان»

  روزنامه  کیهان|در انگلیس اعالم شــده 
مردم باید بین غذا و گرما یکى را انتخاب کنند! و از 
خاك مدفوع گربه به عنوان ســوخت استفاده کنند! 
در فرانســه هیزم هم سهمیه بندى شــده است! در 
آلمان زغال سنگ و شــمع نایاب شده! در سوییس 
توصیه شده مردم به صورت گروهى استحمام کنند! 
در ســوئد کارمندان باید از پتو براى گرم کردن خود 

استفاده کنند!

با طالبان گفتگو مى کنیم
  انتخاب | وزیــر امــور خارجه با بیــان اینکه 
جمهورى اســالمى ایران به حمایــت هاى خود از 
مردم افغانستان و تجارت با این کشور همسایه براى 
کمک به مردم افغانستان ادامه مى دهد، تصریح کرد: 
ما هیئ ت حاکمه فعلى در افغانســتان را به رسمیت 
نشناخته ایم اما در حوزه هاى مختلف با هیئت حاکمه 
ارتباط و گفتگــو داریم. حســین امیرعبدالهیان در 
همین چارچوب تأکید کرد: مــا معتقدیم راه حل در 
افغانستان، تشــکیل دولت فراگیر با مشارکت همه 

اقوام افغانستانى است.

پاسخ
 ایران و عربستان رسید 

نخســت وزیر عراق تأکیــد کرد که    ایسنا |
بغداد بــراى نزدیک کــردن دیدگاه هــاى ایران و 
عربســتان ســعودى تالش مى کند. «محمد شیاع 
الســودانى» گفت: نزدیک کردن نقطه نظرات بین 
ایران و کشورهاى منطقه، از جمله عربستان سعودى 
رویکردى است که دولت از آن پیروى کرده و آن را 
ادامه مى دهد، زیرا به کاهش تنش در منطقه کمک 
مى کند و این، در امنیت عراق و منطقه بازتاب خواهد 
داشت. الســودانى همچنین خاطرنشان کرد: پاسخ 
ایران و عربستان را دریافت کردیم و این تالش را تا از 
سرگیرى نشست ها (بین ایران و عربستان) در بغداد 

در آینده نزدیک ادامه خواهیم داد.

«ترامپ» به دردسر افتاد!
  جماران |دادگاهى کیفــرى منتهى روز جمعه 
شــرکت امالك و مســتغالت «دونالد ترامپ» را 
به اتهــام تقلب مالیاتــى به پرداخــت 1/6 میلیون 
دالر جریمه محکوم کرد. ســازمان ترامپ به مدت 
15 ســال اقدام به تخلف مالیاتى کرده است.  این 
حکم  پس از آن صادر شــد که هیئــت منصفه دو 
نفر از وابستگان ســازمان ترامپ را در رابطه با 17 
مورد اتهامى گناهکار شــناخت. این مبلغ، حداکثر 
جریمه اى بود که قاضى مى توانست سازمان ترامپ 

را به پرداخت آن محکوم کند.

خورشید کیایى
سرنوشتشــان تنها معدوم شدن اســت؛ ارزشمندهایى 
که اکنون با وجود پیشــرفت تکنولوژى و بازار به روز و 
نوآورشان راهى گودال هاى عظیم شده و به خاك سپرده 
مى شوند. زباله هایى که ساالنه میلیون ها تن از آنها سربه 
نیست مى شود اما از جایى دیگر سربرمى آورند که براى 

انسان و حیوانات و محیط زیست خطرناکند.
این در حالى است که بخشى از این زباله ها از مس و طال 
تشکیل شده و قابل بازیافت و واقعًا ارزشمند است اما به 
واسطه اینکه دفن مى شوند سمومى که در آنهاست به 

محیط زیست ما آسیب مى رساند. 
گوشى، رادیو، کیس هاى کامپیوترهاى قدیمى و خراب، 
لپ تاپ هاى مستعمل و موارد دیگر از جمله زباله هاى 
الکترونیکى هســتند که خیلى وقت است سرانجام بى 
سرانجامى دارند. زباله هاى بالتکلیفى که کوهى از زباله 
که در دل خود ارزشى طالیى دارد. این در حالى است که 
به گفته کارشناسان، وسایل الکترونیکى و الکتریکى پس 
از پایان عمرشان هم ارزش دارند و نباید آنها را به چشم 

زباله دید. 
گفته مى شــود کــه ســاالنه 50 میلیون تــن از این
 زباله ها در سراسر جهان تولید مى شوند زباله هایى که 
در ایران هیچ راهکارى برایشان اندیشیده نشده و ما هنوز 
نتوانسته ایم استفاده درســتى از این زباله هاى گرانبها 
بکنیم؛ تنها کارى که کرده ایم این اســت که از شر این 

پسماندها خودمان را خالص کرده ایم.
بر اســاس آمار مجمع بین المللــى زباله هاى تجهیزات 
الکتریکــى و الکترونیکى، بیش از پنــج میلیارد و 300 
میلیون تلفن همراه در ســال 2022 دور انداخته شد. به 
این ترتیب حجم عظیمى از مواد ارزشمند بدون بازیافت 

شدن از دســت خواهد رفت، موادى که میلیاردها دالر 
ارزش دارند.

چالش زباله هاى الکترونیکى البته تنها به کشور ما ختم 
نمى شود و این مشکل جهانى است؛ مشکلى که در کشور 
ما از همان مبدأ شروع مى شــود؛ البته غیر از نابسامانى 
مدیریتى در این عرصه، مشکل مهم دیگرى که شاید حل 
آن بتواند سایر مشکالت را نیز حل کند وجود دارد و آن هم 
نداشتن اطالع کافى شهروندان از ضرورت جمع آورى 
این نوع زباله هاست؛ شهروندان اطالع درستى از اهمیت 
بازیافت این زباله ها و نیز آگاهى کاملى از محل هاى جمع 
آورى این زباله ها- در صورت وجود داشتن- ندارند لذا اگر 
زباله اى از این نوع هم جمع آورى شود قاطى سایر زباله ها 
مانند نان خشک ساماندهى مى شود یا بهتر است بگوییم 

هدر مى رود.
با وجود اینکه بخش خصوصى همــواره در زمینه هاى 
بازیافت زباله ها آماده بوده است اما در این بخش کمى 
لنگ مى زنیم؛ نبود اطالعات درست در رابطه با ارزش این 
زباله ها باعث شده که بخش خصوصى چندان تمایلى به 
این موضوع نداشته باشد و این حلقه مفقوده بالتکلیفى 
بازیافت این نوع زباله ها را به دنبال داشته است. این در 
حالى اســت که زباله هاى الکترونیــک در دنیا از جمله

 زباله هاى ارزشمند و گرانى هستند که اشتغالزایى فراوانى 
به همراه دارند.

هم اکنون در بسیارى از کشــورهاى توسعه یافته این 
موضوع به صورت جدى و با برنامه انجام مى شود و حتى 
برخى کشورها وارد کننده زباله هاى الکترونیک هستند. 
این زباله ها در ایران امــا آنطور که از قول منابع مختلف 
اعالم شده تنها در چند استان معدود، آن هم به صورت 

محدود بازیافت مى شود.

اگرچه هنوز برخى ساختارهاى ادارى براى ساماندهى و 
بازیافت علمى این موضوع در بخش هاى متولى ایجاد 
نشده اما کارشناسان، ارتقاى دانش و آگاهى شهروندان و 
آموزش در جامعه را در این زمینه بسیار مؤثر مى دانند که 
اگر آن نتیجه دهد، بسیارى از فرآیندهاى رسمى مدیریت 

پسماند را نیز به دنبال خود خواهد کشاند.
در حال حاضر بســیارى از شــهروندان اطالع دارند که 
بازیافت روزنامه و انواع پالستیک مى تواند برایشان درآمد 
داشته باشد و به بازیافت مؤثر بیانجامد اما اطالع ندارند 
که وسایل الکترونیکى آنها چقدر مى تواند ارزشمندتر و 

داراى کارایى بیشتر باشد.
پس اگرچه آمار دقیقى از میزان زباله هاى الکترونیک، چه 
زباله هاى موجود در خانه ها و ادارات چه آنچه جمع آورى 
مى شود، در دست نیست اما مى توان برآورد کرد حجم این 
زباله ها زیاد باشد و روز به روز نیز بیشتر شود به این دلیل 
که روز به روز بر سرعت توسعه فناورى افزوده مى شود و 
این یعنى عمر دستگاه هاى الکترونیکى موجود نیز کمتر 
مى شود؛ در نتیجه بســیارى از وسایل به محض خراب 

شدن به جاى تعمیر، دورانداخته و جایگزین مى شوند.
این را بگذارید در کنار رویه نانوشته منسوخ شدن سخت 
افزارها و نرم افزارهایى که با به روز رســانى به ســمت 
منسوخ شــدن پیش مى روند و به حجم ایــن زباله ها 

مى افزایند.
با وجود اینکه قانون تکلیف ایــن زباله ها را معلوم کرده 
است اما بســیارى از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
لــوازم الکترونیکى هنوز نمــى دانند چطــور باید این

 زباله هــا را بازیافت کنند. کم کارى محیط زیســت یا 
شهردارى در این رابطه باعث شــده که این پسماندها 

بالتکلیف باقى بمانند.
امادرحالــى از بالتکلیفــى مدیریت پســماند و ارزش

 زباله هــاى الکترونیــک صحبت مى کنیــم که یک 
کارشناس در این رابطه معتقد است: بازیافت زباله هاى 
الکترونیک به چند دلیل اهمیت دارد اما دو دلیل آن داراى 
اهمیت بیشترى هستند، اول اینکه ارزش افزوده زیادى 
با خود دارند و دوم هم اینکه درواقع بــا مدیریت آنها از 

رهاسازى مواد سمى در طبیعت جلوگیرى مى شود.
فرهاد افشار با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت هاى جمع 
آورى زباله هاى الکترونیکى اضافه مى کند: متأ ســفانه 
محلى براى جمع آورى این نوع زباله ها در ســطح شهر

 نمــى بینیم درصورتى کــه مردم باید بداننــد این نوع 
زباله هایشان را چکار کنند. این در حالى است که ایمن 
سازى زیســت محیطى این زباله ها مهم اما هزینه آن 
مقدارى زیاد است که بخش خصوصى شاید نتواند خیلى 

ورود کند که نیاز به همراهى دولت یا شهردارى ها دارد.

زباله هاى الکترونیک همچنان بالتکلیف 

ثروتى که دفن مى شود
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تغییر رنگبندى کرونا در 
اصفهان

بر اســاس آخرین رنگ بنــدى وزارت بهداشــت در 
زمینه شــیوع کرونا، از روز 24 دى ماه شهرستان هاى 
فریدونشهر و نائین در وضعیت نارنجى و پرخطر شیوع 
کرونا ثبت شده است. شهرستان هاى اردستان، بوئین 
میاندشت، چادگان، دهاقان، سمیرم، نطنز و فریدن نیز 
در وضعیت زرد و نسبتًا پرخطر کرونا قرار گرفته است. 
در حال حاضر 15 شهرستان نیز شامل شهرستان هاى 
اصفهان، آران و بیدگل، خوانسار، خور و بیابانک، تیران 
و کرون، برخوار، فالورجان، گلپایگان، کاشــان، نجف 
آباد، شهرضا، لنجان، مبارکه، شــاهین شهر و میمه و 

خمینى شهر در وضعیت آبى کرونا ثبت شده است. 

قطع گاز 9 ایستگاه سى ان جى
جریان گاز مصرفى 9 واحد ایســتگاه ســى ان جى در 
شهرستان کاشان به مدت دو روز قطع شد. رئیس اداره 
گاز کاشان گفت: براى جلوگیرى از قطع گاز مشترکان 
خانگى در کشور و پایدارى شبکه گازرسانى جریان گاز 
مصرفى 9 واحد ایستگاه ســى ان جى در شهرستان تا 
یک شنبه 25 دى قطع است. وى گفت: شهروندان در 
صورت نیاز به گاز از جایگاه هاى عرضه سوخت دیگر در 

شهرستان کاشان مى توانند استفاده کنند.

باز گشایى گردنه کلوسه 
گردنه کلوســه بازگشایى شــد. رئیس اداره راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى شهرســتان فریدونشهرگفت: 
گردنه کلوسه که راه ارتباطى 8 روستاست، بابیش از یک 
متر ارتفاع برف مسدود شده بود که با تالش راهداران 
بازگشایى شد. ســعید محمدخانى افزود: همچنین راه 
ارتباطى روستاى کمران نیز که با برف 50سانتى مترى 

مسدود شده بود بازگشایى شد.

توزیع میوه هاى بسته بندى 
در فروشگاه هاى کوثر 

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شــهردارى اصفهان از توزیع میوه هاى بســته بندى 
شده در فروشــگاه هاى کوثر با هدف حذف واسطه ها، 
مصرف بهینه شــهروندان و کاهش اسراف میوه خبر 
داد. امیرحســین ماه آورپور گفت: مردم از گرانى میوه 
نارضایتى هایى دارند و براى همه محرز شده است که 
در این عرصه، نقش دالل ها و واسطه ها باعث افزایش 
قیمت این محصول مى شــود، بر این اساس تصمیم 
به توزیع میوه به صورت بســته بندى شــده از طریق 
شرکت هاى پخش در فروشگاه هاى کوثر شهر اصفهان 
گرفتیم. وى افزود: در این راستا با شرکتى جهت سورت، 
بسته بندى و پخش میوه در میدان مرکزى میوه و تره بار و 
سپس توزیع در فروشگاه هاى کوثر وارد مذاکره شده ایم.

لزوم ترویج الگوهاى
 تغذیه سالم 

مدیرکل امور فرهنگى، اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: مشارکت ســازمان هاى مردم نهاد استان در 
ترویج الگوهاى تغذیه سالم متناسب با فرهنگ مردم 
ضروریست. مســعود مهدویان فر به ُفزونى چاقى، 
دیابت و فشار خون در اســتان اشاره و بیان کرد: این 
مساله که بدنبال تغییر سبک زندگى و صنعتى شدن 
جامعه ایجاد شده، نیازمند توجه ویژه و برنامه ریزى 

است.

ضرورت ایجاد اورژانس 
هسته اى 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى کاشان گفت:پیشنهاد 
ما این است که در یکى از مراحل ساخت بیمارستان 
360 تخت خوابى کاشــان، اورژانس هســته اى 
ایجاد شود. کورش ساکى گفت: اورژانس هسته اى 
نیازمند اتاق عمل و بخش هاى بســترى است که 
ایجاد آن در بیمارســتان 360 تخت خوابى در حال 
ساخت کاشان را به رییس سازمان انرژى هسته اى 

پیشنهاد داده ایم.

خبر

رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: شهر اصفهان درخواست میزبانى اجالسیه جهانى 
شهرهاى تاریخى ســال 2024 را داده بود و به این خاطر 
که در اولویت دوم انتخاب بود، میزبانى به شهرى از کشور 
اسلوونى رسید، اما پیش بینى مى شــود که میزبانى سال 
2026 به شهر اصفهان برسد که موارد مذکور رویدادهاى 

بین المللى ویژه بافت تاریخى است.
مصطفى نباتى نژاد خاطرنشــان کرد: از حدود 700 شهر 
ایران، 168 شهر، تاریخى محســوب مى شود، بنابراین 
موضوع، ساختار و رویدادى دیگر که وزارت کشور با الهام 
از شبکه جهانى اتحادیه شهرهاى تاریخى جهان پیگیرى 

کرده است، پیشنهاد قرارگیرى دبیرخانه دائمى این اتحادیه 
در شهر اصفهان است.

وى با بیان اینکه چنانچه دبیرخانه دائمى اتحادیه شهرهاى 
تاریخى جهان در اصفهان تشکیل شود، این شهر مى تواند 
مجمع شهرهاى تاریخى را شــکل دهد تا تمام شهرها 
امکان انتقال تجربه و هم افزایى داشته باشند  افزود: این 
شهرها باید نسبت به آماده سازى زیرساخت ها و افزودن 
جذابیت بــه آن اقدام کنند تا مورد اســتقبال بخش هاى 
خصوصى و ســرمایه گذاران قرار گیــرد؛ در حال حاضر 
این پیشــنهاد مورد موافقت قرار گرفته است و مسئوالن 

شهردارى مشغول راه اندازى دبیرخانه هستند.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان گفت: هرساله 
در فصل زمستان افزایش قیمت گوشت قرمز وجود داشته و 
از فصل بهار با کاهش قیمت آن مواجه مى شدیم، این  یک 
موضوع طبیعى و تجربه شده در رابطه با گوشت قرمز است.

اصغر پورباطنى اظهار کرد: خشکسالى هاى گذشته، کم 
بودن نهاده، متضرر شدن دامدارها به دلیل باال بودن قیمت 
نهاده از نگهدارى دام و درنتیجه تحویل دام به کشتارگاه ها 
و همچنین صــادرات دام از جمله عوامــل مزید بر علت 

افزایش قیمت گوشت است.
پورباطنى بیان داشــت: در مورد افزایش قیمت بیشتر در 
رابطه با گوشت قرمز نمى توان نظر داد و مشخص نیست 

گران تر شود یا خیر، بارندگى و بارش برف در فصل زمستان 
موجب اختالل در حمل ونقل جــاده اى و در نتیجه عدم 

واردات گوشت قرمز به استان مى شود.
وى افزود: 80 درصد از دام سبک اســتان از استان هاى 
خرم آباد، آذربایجان، همدان، کرمانشاه و مالیر مى بایست 
وارد شود که در فصل زمســتان واردات آن کم شده و در 
پى ناهمخوانى عرضه و تقاضا، قیمت گوشــت افزایش 

پیدا مى کند.
اصغر پورباطنى اذعان کرد: طبیعتاً فروشــندگان گوشت 
قرمز نیز با افزایش قیمت خریدى گوشت قرمز مواجه شده 
و مجبور به گران تر فروختن گوشت به شهروندان هستند.

دالیل افزایش قیمت
 گوشت قرمز در اصفهان

اصفهان، میزبان اجالسیه 
جهانى شهرهاى تاریخى جهان 

رکود و ســردى در بازار کفش اصفهان در زمستان بیشتر 
خودش را نشان داده اســت. این موضوع به خصوص در 
دو کانون عمده فروش کفش خودش را بیشــتر نشــان
 مى دهد. حاال در راسته کفش فروشــان واقع در چهارباغ 
پایین محدوده میدان شهدا باشى یا راسته خیابان سپه را گز 
کنى هر دو به فاصله چند صد متر از یکدیگر شباهت زیادى 

به یکدیگر دارند.
رکود و سکوت این روزها بازار کفش اصفهان را اشباع کرده 
است و فروشندگان نگرانند که اگر تا روزهاى مانده به عید 
نوروز و موسم گرم تر شدن هوا به همین منوال بگذرد، نیم 

چکمه هاى زمستانى شان روى دستشان خواهد ماند. 
به گفته آنها رونق خیلى وقت اســت از بازار کفش سپه و 
افتخار و شهدا رخت بربســته و با وجود اینکه بازار کفش 
به صورت فصلى تغییر شــکل مى دهد و نیم چکمه ها در 
زمستان مشترى پیدا مى کند اما امسال زمستان، این بازار 

یخ زده و سرمازده است.
به گفته فروشندگان، با وجود اینکه تا سال گذشته مشتریان 
کفش هاى زمستانه تقریباً خوب بودند و بازار رونق مناسبى 
داشت اما امســال با تورم موجود و گرانى هاى پیش آمده، 
مخاطبان این بازار هم کم شــده اند و آنها تا ورشکستگى 

فاصله اى ندارند.
منصورى یکى از باســابقه هاى بازار کفش اســت که در 
محدوده میدان شــهدا مغازه کفش فروشى دارد. به گفته 
خودش از 18 سال پیش که این کار را شروع کرده، هیچوقت 
بازار کفش را به این شکل ندیده است. به گفته این فروشنده 
تا همین ســال پیش هم با وجود کرونا مــردم کفش مى 

خریده اند. 
او یکى از نیــم بوت ها را برمــى دارد، ورنــداز مى کند و 
مى گوید: «این کفش ها چرم نیســتند اما به قول معروف 
شبه چرم هستند و نسبتًا با کیفیت هستند. اما چون قیمت 
آنها باالست مشــترى چندانى ندارد.» برچسبى که روى 
کفش خورده قیمت 650 هزار تومان را نشــان مى دهد؛ 
عددى که نشان مى دهد در ابعادى کلى تر،  بازار کفش با 
رکود مواجه شده است. به گفته منصورى سال پیش همین 
کفش به قیمت 400 هزار تومان فروخته مى شد و با اینکه 
فروشنده ها سعى کرده اند قیمت را زیاد باال نبرند تا خریدار 

کم نشود اما در واقعیت چنین اتفافى نیفتاده است. 
حاال برچسب خورده ها تکلیفشان معلوم است و برچسب 
نخورده ها هم وقتى مشتریان قیمت هایشان را مى پرسند، 

هکذا. آنها خیره به این برچســب ها نگاهى مى اندازند و
 مى روند. به گفته فروشندگان، این نگاه هاى خیره در بازار 
کفش زیاد شده است؛ خریدارى هم اگر باشد، کارش تنها به 

نگاهى معنى دار ختم مى شود. 
فروشــنده ها از وضعیت بازار ناراضى اند. به گفته آنها نیاز 
بازار کفش به صورت فصلى تغییر شــکل پیدا مى کند اما 

این زمستان با بقیه زمستان هاى اصفهان متفاوت است. 
در این زمســتان؛ گرانى، پایش را در یــک کفش کرده و 
مشــتریان را فرارى داده اســت. بنابراین نارضایتى تنها 
محدود به فروشندگان نمى شود، خریداران نیز از این بازار 
دل خوشى ندارند و گرانى چندبرابرى نرخ کفش ها را دلیلى 
بر نخریدن مى دانند. به گفته خریداران معیشت و سفره ها 
مهمتر از پاپوش اســت و آنها ترجیح مى دهند بر اساس 
نیازها و ضروریاتى که دیگر نمى توان از آنها گذشت اقدام 

به خرید کنند. 
علت گرانى کفش هم مشخص اســت، افزایش نرخ مواد 
اولیه به ویژه مواد پتروشیمى و گرانى دالر باعث شده که بازار 
کفش رونق گذشته را نداشته باشد و این نه تنها در وضعیت 
داخل بلکه در زمینه صادرات هم تأثیر زیادى داشته است و 
به گفته تولیدکنندگان عمده کفش، وضعیت حکایت از این 
دارد که صادرات کفش هم در مقایسه با گذشته از وضعیت 

خوبى برخوردار نیست.
حتى وضعیت به گونه اى شــده که تعدادى از فعاالن بازار 
کفش به فکر تغییر شغل هستند؛ زیرا بر اساس ادعاى آنها 
تقاضا در بازار کفش پایین است. آنها مى گویند درآمد مردم 
به قدرى کم اســت که از پس خرید اجناس جدید با قیمت 
باال برنمى آیند. مردم نیز خرید یک جفت کفش مناســب 
چهارفصل را به خرید هر جفت کفش مخصوص یک فصل 

ترجیح مى دهند.
در دو سال کرونا وضعیت بازار کفش مناسب نبود و به دلیل 
کاهش رفت و آمد، افراد سعى مى کردند از وسیله هایى که 
دارند اســتفاده کنند. اینک که در زمان پساکرونا هستیم 
مهمانى ها دوباره از سر گرفته شده است اما بازهم حال بازار 

کفش به دلیل گرانى خوش نیست.
با گشتى در بازار چشممان به قیمت هاى عجیب میلیونى 
مى خورد. در میان کفش ها، کتونى قیمت مناســب ترى 
نســبت به کارایى آن دارد اما برخى کفش هاى مجلسى 
زنانه با قیمت هاى عجیــب وجود دارد که برق را از ســر 
مى پراند. به طور مثال یــک کفش نیم بوت زنانه با جنس 
چرم تــا دو میلیون تومــان قیمت خورده اســت؛ این در 

حالى اســت که این کف قیمت یک نیم بوت محســوب 
مى شــود و بوت هاى بلندتر دو نیم و حتى تا ســه و نیم 
میلیون تومان هم قیمت دارند. این قیمت ها البته بیشتر در

 قسمت هاى باالى شهر رواج دارد و به گفته کفش فروشان 
میدان شهدا؛«اینجا کسى خریدار این کفش هاى گرانقیمت 

نیست.»
راسته کفش فروشــى هاى هر منطقه از شهر، خریداران 
خاص خودش را دارد. هر چه به جنوب شهر نزدیک تر شوى 
و بخواهى کفش هاى برند بوفالو و یا برندهاى مشــهور را 
بخرى نیم بوت ها حتى تا 5 میلیون هم قیمت مى خورند. 

در این میان طبقه متوسط همان راسته شهدا را براى خرید 
کفش انتخاب مى کنند. خانمى کــه براى خرید کفش به 
بازار آمده اســت، با نارضایتى مى گوید: «خودتان قضاوت 
کنید، کفش ها گران و بى کیفیت است، دورتادور کفش ها 
چسب ریخته شــده و حتى یک دوردوزى هم ندارند، پول 
بدهیم کفش بى کیفیت بخریم؟!» در فروشــگاه دیگرى 
نیز خانواده اى براى خرید کفش تابستانى آمده اند و پس از 
قیمت گرفتن، ارزان ترین محصول را انتخاب مى کنند. پدر 
این خانواده توضیح مى دهد: «این درست نیست که قیمت 
کفش هاى زمستانه با پایین ترین کیفیت از 500 هزار تومان 

شروع شود. خب ما پول بابت چه بدهیم؟ بى کیفیتى؟»
خیابان سپه و پاساژ افتخار از دیگر مراکز اصلى فروش کفش 
در اصفهان به شمار مى روند. زمانى فروشگاه هاى این دو 
منطقه جزو بازارهاى پر رفت وآمد شهر محسوب مى شدند 
ولى کفش فروشان این مناطق اصفهان هم مانند سابق بازار 
شلوغى ندارند. یکى از فروشنده هاى مسن کفش در پاساژ 
افتخار مى گوید: «ما رکود را پشــت سر گذاشتیم و حاال با 
ورشکستگى دست  و پنجه نرم مى کنیم! کفش مثل قبل 
مشترى ندارد، خود من در طول هفته قبل فقط 10 مشترى 
داشتم که آنها ارزان ترین مدل ها را خریدند. قیمت کفش در 

تولیدى ها هم بى رویه باال مى رود.»
در خیابان سپه نیز وضعیت فروش مناسب نیست و با اینکه 
ویترین ها زمستانه شده اند اما کسب و کار آنطور که باید و 
شاید رونق ندارد. در همین رابطه فروشنده اى در خیابان سپه 
درباره کسب  و کار خود توضیح مى دهد: «زمانى مغازه من 
بخاطر حضور مشتریان زیاد جاى سوزن انداختن نداشت؛ 
ولى دوسه سالى مى شود که مشترى کم شده و اجناس روى 
دستمان مى ماند، از آن طرف قیمت کفش در تولیدى ها چند 
برابر شده است. مردم دیگر کفش اسپرت هم نمى خرند، من 

مانده ام چه چیزى مى پوشند؟!» 

گذرى بر 3 کانون مهم فروش کفش در اصفهان

بازار کفش زمستانى یخ زده است

ترفندى براى گران کردن قیمت برنج
نصف جهان  اگر سرى به فروشگاه هاى زنجیره اى 
زده باشید شاهد چندین مدل از برنج ها با مارك هاى 
مختلف هســتید؛ برنج هایى که گاهى یک مدل از 
آنها تقاضاى بیشــترى پیدا مى کند و به این خاطر 
که ممکن است قیمت کمترى هم نسبت به مابقى 

داشته باشد خریداران بیشترى دارد. 
تا اینجا مشکلى پیش نمى آید اما مشکل از آنجا آغاز 
مى شود که فروشگاه ها با مشاهده تقاضامندى این 
نوع مارك اقدام به جمع آورى برنجى که متقاضى 

بیشترى دارد مى کنند تا خریداران اقدام به خرید بقیه 
مارك ها کنند. این در حالى است که پس از مدتى 
این فروشــگاه ها با وارد کردن دوباره همان مارك 
مورد تقاضا به بازار با قیمتى بســیار باالتر و معادل 
قیمت سایر برنج ها اقدام به فروش برنجى مى کنند 
که تا پیش از این به علت قیمت کمتر تقاضا کننده و 
مصرف کننده بیشترى داشت و با این عمل ضمن 
گران کردن نامحسوس قیمت برنج، سود بیشترى 

را براى خود به جیب مى زنند.

مریم محسنى
عسل هایى که در فروشگاه ها به فروش مى رسد اکثراً 
تقلبى است و کمتر مى توانى در فروشگاه هاى بزرگ 
عسل طبیعى مشــاهده کنى. این شــگرد بسیارى از 
فروشــگاه هاى زنجیره اى در اصفهان است که عسل 

بى کیفیت و گران را به فروش برسانند.
این فروشــگاه ها معموًال شیشــه هاى عســل را با 
قیمت هاى بســیار پایین و تخفیف هاى بسیار شگفت 
انگیز در نقطه اى از فروشگاه که تردد بیشترى وجود دارد 
قرار مى دهند در حالى که این تخفیفات شامل محصولى 
مى شود که تقلبى است و حجم بیشتر این عسل ها به 

جاى شهد گل از شکر تشکیل شده است. 
عرضه عســل هاى تقلبى اکنون به یکى از شگردهاى 
این فروشگاه ها درآمده و اگر خریداران به این موضوع 
توجه نکنند کاله بزرگى سرشان مى رود و با مصرف این 
عسل تازه متوجه مى شوند که این عسل واقعى نیست و 
تخفیفاتى که براى آنها گذاشته شده هم واقعى نیست. 
این در حالى است که مصرف کنندگان با پرداخت هزینه 
هاى گزاف، عسل هاى دست ســازى را به نام عسل 
طبیعى خریدارى مى کنند که نــه تنها خواص غذایى 
و درمانى نــدارد بلکه گاهى مضراتى نیز برایشــان به 

همراه دارد.

عسل هاى شکرى در زنجیره اى ها!

گرفتن وام با اعمال شاقه!
نصف جهــان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 24 
دى ماه خود در گزارشــى با عنوان «متقاضیان وام 
دست از پا درازتر برمى گردند!» در رابطه با وام دهى 
بانک ها نوشــته: «بانک ها براى وام دهى شرایط 
سختى را به متقاضیان تحمیل مى کنند؛ تاجایى که 
در همان مراحل اولیه دریافت وام از ادامه روند کار و 
درخواست براى تسهیالت منصرف مى شوند. عالوه 
بر این، بسیارى ازمتقاضیان این روزها در پاسخ به 
درخواســت تســهیالت از بانک ها نه مى شنوند! 
برخى شــعب بانکى دراصفهان حاضر به پرداخت 
وام نیستندو این هم یکى دیگر از مشکالت شبکه 

بانکى است.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «یکى 
از معضالت گرفتــن وام، داشــتن چندین ضامن 
معتبراســت. این روزها شــعب بانکى یک حرف 
مشترك را به متقاضیان وام اعالم مى کنند و آن هم 
این است:حداقل دوضامن کارمندرسمى دولت که یا 
در شعبه موردنظرحقوق بگیر باشند و یا نامه کسرى از 
حقوق داشته باشند را مى پذیریم. باوجود این تفاسیر، 
اگر متقاضیــان دریافت وام، خود یا نزدیکانشــان 
کارمند رسمى دولت نباشــند و نتوانند نامه کسر از 

حقوق را فراهم کنند دستشان به وام نمى رسد!»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

اثر تاریخى «کارخانه ریســباف » در چهارباغ اصفهان 
همچنان بین ویرانى و تبدیل شــدن بــه موزه منطقه 
اى معطل اســت. در حالى که از ســال 88 به این سو 
وعده ها براى تعامل و تبدیل این بنا به موزه منطقه اى 
عملى نشده اســت، حاال زمزمه هاى دیگرى به گوش 
مى رسد و آن احیاى ریســباف با مشارکت شهردارى و 

بانک ملى است.
بانک ملى تملک این بنا را در اختیــار دارد اما در دوران 
دولت دهم بود که با مصوبه هیات وزیران بنا شد تملک 
این بنا با رعایــت قوانین و مقررات بــراى ایجاد موزه
 منطقه اى اصفهان به سازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى منتقل شود؛ این اتفاق اما به دلیل 

اعتراض و پیگیرى هاى بانک ملى هیچ گاه عملى نشد. 
در سال 96 بنا بود ریســباف با پرداخت هزینه و انجام 
معامالتى با بانک ملى در تملک وزارت راه و شهرسازى 
قرار گیرد اما باز پاره اى از اختالف سد راه شد و ریسباف 
همچنــان در تملک بانک ملى باقى مانــد تا همچنان 

وضعت حفاظتش نابسامان بماند.

تکلیف ریسباف معلوم مى شود؟

اصالح هندسى میدان امام حسین(ع) شاهین شهر
نصف جهان  عملیات اجرایى اصالح هندسى میدان 
امام حسین(ع) شاهین شــهر آغاز شده است. براى 
اصالح هندسى این میدان اعتبارى بالغ بر 47 میلیارد 

ریال هزینه شده است.
این پروژه با هدف کاهش تصادفات و سهولت تردد 

وسایل نقلیه در حال انجام است.

معارفه مدیرجذب و سرمایه گذارى
 شهردارى نجف آباد

نصف جهان  آیین تکریــم و معارفه مدیریت جذب 
و ســرمایه گذارى و مشــارکت هاى شــهردارى
 نجف آباد با حضور جمعى از اعضاى شوراى شهر، 
شهردار نجف آباد، معاونین شهردار، مدیران مناطق 
پنجگانه، مدیران عامل سازمان هاى وابسته و جمعى 
از مدیران ستادى در دفتر شهردار نجف آباد برگزار 
شد.در این برنامه از زحمات جمشید اسماعیلى تقدیر 

و سبحان نظرى به عنوان مدیر جدید معارفه گردید.
نظرى داراى کارشناسى ارشد برنامه ریزى شهرى 
است و در سابقه کارى وى مسئول مناطق مختلف 
شــهردارى نجف آباد، معاونت شــهردارى ناحیه 
امیرآباد، معاونت منطقه 2 و 1  شهردارى نجف آباد، 
شهردار نیاسر، مدیرعامل شرکت بازیافت شهرستان 

نجف آباد و شهردار مجلسى دیده مى شود.

خرید ماشین آالت جدید 
توسط شهردارى هاى برخوار

نصف جهان  فرماندار شهرســتان برخوار از خرید پنج 
دستگاه اتوبوس، یک دســتگاه بیل مکانیکى و یک 
دستگاه بیل بکهو توسط شــهردارى هاى شهرستان 

خبرداد.
محمدرضا قربانى اظهار کرد: در مرحله اول پنج دستگاه 
اتوبوس و در مرحله دوم یک دستگاه بیل بکهو و یک 
دســتگاه بیل مکانیکى زنجیرى به شــهردارى هاى 

شهرستان واگذار شده است.
وى افزود: بیل بکهو توسط شهردارى خورزوق و بیل 

مکانیکى زنجیرى توسط شهردارى دستگرد خریدارى 
شده است.

قربانى با بیــان اینکه بیــل بکهو و بیــل مکانیکى 
زنجیرى مجموعاً با اعتبارى بالغ بر 8/5 میلیارد تومان 
خریدارى شده، عنوان کرد: این ماشین آالت با کمک 
75 درصدى دولــت و پرداخت 25 درصدى توســط 

شهردارى ها خریدارى شده است.
قربانى در پایان خاطرنشان کرد: اتوبوس هاى جدید هم 
با اعتبارى بالغ بر 250 میلیارد ریال خریدارى شده است.
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شرکت Honor از گوشــى آنر X۷a با نمایشــگر 90 هرتزى، باترى 
6 هزار میلى آمپر ســاعتى، دوربین 50 مگاپیکسلى و قیمت مناسب 

رونمایى کرد.
آنر امروز در سکوت خبرى از گوشى جدید X۷a در چین رونمایى کرد. 
این دســتگاه که طى ماه پیش رندرهایى از آن نیز منتشر شده بود، با 

قیمت مقرون به صرفه و مشخصات مناسبى همراه شده است.
آنر X۷a داراى نمایشــگر 6,7 اینچى LCD با رزولوشن +HD و یک 
بریدگى قطره اى براى تعبیه دوربین سلفى در بخش باالى پنل است. 
این صفحه نمایش از نرخ رفرش 90 هرتز پشتیبانى مى کند و تاییدیه 
TUV Rheinland را براى محافظت از چشــم دریافت کرده است. 

گوشى جدید Honor از یک ماژول دوربین مستطیل شکل بر روى پنل 
پشتى برخوردار است. یک اسکنر اثر انکشت نیز در فریم کنارى دستگاه 

دیده به چشم مى خورد.
در قاب پشــتى، دوربین هاى چهارگانه شــامل سنســور اصلى 50 
مگاپیکسلى، لنز فوق عریض 8 مگاپیکسلى، لنز ماکرو 2 مکاپیکسلى 
و سنسور عمق سنج 2 مگاپیکسلى قرار دارند. در جلو نیز یک دوربین 

سلفى 5 مگاپیکسلى خودنمایى مى کند.
آنر X۷a به پردازنده ســاخت مدیاتک از سرى هلیو G۳۷ مجهز شده 
که با 6 گیگابایت رم و حافظه داخلى 128 گیگابایت همراه است. این 
گوشى هم چنین از اسالت کارت حافظه MicroSD به عنوان حافظه 

 X۷a .خارجى پشــتیبانى مى کند که تا 1 ترابایت قابل افزایش است
نیروى خود را از یک باترى 6000 میلى آمپر ساعتى با قابلیت پشتیبانى 

از شارژ سریع 22,5 وات تامین میکند.
گوشى اقتصادى آنر از رابط کاربرى Magic UI6,1 بر پایه اندروید 12 
 ،۴G ،شامل واى فاى Honor X۷a استفاده مى کند. گزینه هاى اتصال
بلوتوث 5,1، درگاه USB-C و جک هدفون 3,5 میلى متر هستند. این 
دستگاه با برچسب قیمت 799 یوان (116 دالر)، در رنگ هاى نقره اى 
تیتانیوم، آبى اقیانوسى و مشکى نیمه شب عرضه خواهد شد و هم اکنون 

در چین قابل سفارش است.

آنر X۷a معرفى شد؛
 فقــط
 4 میلیون تومان!

گوشى جدید شیائومى 
چه ویژگى هایـــــى دارد؟

گوشى تاشوى جدید سامسونگ 
چه ویژگى هایى دارد؟

ابزارى بحث برانگیز که در نمایشــگاه CES2023 ارائه شده به کاربران امکان 
مى دهد به صورت مجازى با مردگان صحبت کنند.

فناورى هوشــمند به طور پیش فرض به صحبت با مــردگان کمک مى کند. یک 
شرکت کره اى، فناورى مبتنى بر هوش مصنوعى ابداع کرده است که مى تواند صدا 
و چهره مردگان را به طور پیش فرض شبیه سازى کند تا به اقوام آن ها کمک کند با 

آن ها صحبت و بر اندوهشان غلبه کند.
این فناورى از یادگیرى ماشــینى براى پردازش عکس هــا، ضبط هاى صوتى، و 

فیلم هاى ویدئویى افراد اخیراً فوت شده استفاده مى کند تا یک شبیه سازى مجازى 
ایجاد کند که مى تواند با افراد زنده تعامل کند، گویى آن ها در حال تماس ویدیویى 

هستند. 
این برنامه که ReMemory نام دارد مى تواند به ســواالت پاسخ دهد و خاطرات 

گذشته را به اشتراك بگذارد.
 Consumer این سرویس را در نمایشگاه Deep Brain Al شرکت مستقر در سئول
Electronics در الس وگاس ارائه کرد و انتظار مى رود که ایجاد مکالمه مجازى با 

یک فرد متوفى حدود 2000 دالر هزینه داشته باشد.
مدیر توسعه کسب و کار این شــرکت، جوزف مورفى، اذعان کرد که این سرویس 
بحث برانگیز بود و در حالى که برخى از آن به خوبى استقبال کردند، بسیارى آن را 

غیراصیل مى دانستند.
مورفى پیشنهاد کرد که این سرویس توسط افرادى که از بیمارى هاى العالج مانند 
سرطان رنج مى برند اســتفاده کنند، زیرا مى توانند قبل از مرگ چندین ساعت در 
مقابل دوربین بمانند تا به برنامه فرصت داده شود رفتار آن ها را یاد بگیرد و داده هاى 

صوتى آن ها را جمع آورى کند.
مورفى همچنین بیماران را تشــویق کرد تا در مورد زندگى خود، از جمله خاطرات 
دوران کودکى بنویسند تا در سیستم ذخیره شود. سپس اعضاى خانواده مى توانند 
به استودیوى شرکت مراجعه کنند تا با ماکت عزیزانشان پس از مرگشان صحبت 

کنند.
به گزارش دیلى میل، این سرویس در آسیا و ایاالت متحده راه اندازى شده است و 

برنامه هایى براى عرضه آن به زودى در بریتانیا نیز وجود دارد.

صحبت با مردگان به کمک فناورى جدید!

آیفون یک راز بسیار کاربردى دارد که مى تواند شما را به ستاره هر مجلسى تبدیل 
کند. این قابلیت پنهان به شما امکان مى دهد آیفون خود را به یک بلندگو تبدیل 

کنید و تنظیم آن بسیار آسان است.
این ویژگى به گونه اى طراحى شده است که به شما امکان مى دهد صدایى بلندتر 

از حد معمول پخش کنید.
نحــوه بــه کار انداختــن قابلیت بلندگوى گوشــى بــه این صورت اســت: به 
تنظیمات، قابلیت دسترســى، صوتــى و تصویرى، بخش تســهیالت هدفون 

(Headphone Accommodations) بروید و گزینه «قوى» را انتخاب کنید.
«سى ان ان آندراســکور» که خود از این قبلیت بهره برده و شیوه دستیابى به این 
قابلیت را با 94 هزار فالوور خود در اینستاگرام به اشتراك گذاشته در پستى در این 

شبکه اجتماعى خطاب به فالوورهاى خود نوشته است: اکنون گوشى شما موسیقى 
را با صدایى بسیار بلندتر پخش مى کند.

«سى ان ان اندراسکور» شیوه دستیابى به این قابلیت را هک سودمند نامیده است. 
بینندگان این پست بسیار هیجان زده شدند، یکى از طرفداران این هک سودمند 
را «درخشان» و دیگرى نیز آن را  «عالى» خواند. این یک ترفند عالى براى تحت 
تاثیر قرار دادن دوســتان خود در یک مهمانى، یا حتى گوش دادن به موسیقى در 

خانه است. 
راه هاى زیادى وجود دارد که مى توانید بیشترین بهره را از آیفون خود ببرید. از باز 
کردن فضاى ذخیره سازى بیشــتر به صورت رایگان تا ارسال پیام هاى مخفى به 
دوستان خود، همانطور که مى بینید امکانات گوشــى هاى همراه آیفون بى پایان 

هستند.
این هک به شــما نشــان مى دهد که همزمان با ضبط فایل موســیقى چگونه 
کپى و پیســت کنید. همچنین مى توانید با اســتفاده از «فرمان صوتى سیرى» 
یک خبر، یک پســت اجتماعى، یک عکس یا حتى یک پادکســت را به اشتراك 

بگذارید.
همچنین این هک ســاده حتى به شــما اجازه مى دهد برگه هاى ناشناس را قفل 
کنید و بدون اینکه فعالیت شما در سیستم به خاطر ســپرده شود، گوگل کروم را 

مرور کنید. 
بنابراین دفعه بعد که مى خواهید آهنگ هایى را پخش کنید، آیفون خود را به عنوان 

یک بلندگوى باکیفیت انتخاب کنید.

شرکت آمریکایى توئیتر متهم به پرداخت نکردن اجاره بهاى یکى از دفاتر این رسانه 
اجتماعى در کالیفرنیا شد.

شرکت آمریکایى توئیتر در شــکایتى که روز پایانى ماه دســامبر در دادگاه عالى 
سانفرانسیسکو ثبت شد، متهم به پرداخت نکردن اجاره بهاى یکى از دفاتر این رسانه 

اجتماعى در کالیفرنیا شد.
این شکایت که توسط شرکت امالك کلمبیا ریت REIT –650 کالیفرنیا ثبت شده 
اســت، از دادگاه مى خواهد که توئیتر را مجبور کند که 136250 دالر اجاره بهاى 

پرداخت نشده، به اضافه بهره، همراه با هزینه هاى وکیل را بپردازد.
این صاحبخانه همچنین ادعا مى کند که در 16 دسامبر به غول رسانه هاى اجتماعى 
یعنى توئیتر اطالع داده شــد که به دلیل عدم پرداخت اجاره طبقه 30 ســاختمان 
هارتفورد، واقع در منطقه مالى سانفرانسیســکو، در طول 5 روز اعالم نکول خواهد 

کرد، مگر این که اجاره بها پرداخت شود.
در ماه دســامبر، گزارش هایى منتشر شــد مبنى بر این که توئیتر که توسط ایالن 
ماسک به مبلغ 44 میلیارد دالر خریدارى شده است، در طول هفته ها اجاره بهاى دفتر 

مرکزى خود یا سایر دفاتر جهانى خود را پرداخت نکرده است.
ین شرکت همچنین به دلیل امتناع از پرداخت هزینه پرواز هاى چارتر مورد شکایت 
قرار گرفته است. گروه خدمات جت خصوصى در دادگاه ناحیه نیوهمپشایر شکایت 
کرده اســت که توئیتر از پرداخت 197725 دالر براى دو پــرواز چارتر در ماه اکتبر 

خوددارى کرده است.
در نوابر، ایالن ماسک اعالم کرد که ورشکستگى براى این غول رسانه هاى اجتماعى 

در صورتى که شروع به تولید پول نقد بیشتر نکند، یک احتمال است.
گفته مى شود که این اظهارات در اولین سخنرانى ماسک خطاب به کارمندان توئیتر 

مطرح شده است.
این میلیاردر معروف به منظور کاهش هزینه هاى توئیتــر نیمى از کارکنان خود را 
اخراج کرد و اکثر مدیران ارشــد را کنار گذاشت و به کارمندان باقى مانده دستور داد 

از خانه کار نکنند.
در مجموع، گزارش شده اســت که ســه چهارم از کارمندان این شرکت به دلیل 

مرخصى اجبارى، اخراج یا استعفا این شرکت را ترك کرده اند.
این در حالى است که توئیتر قصد دارد در اواســط ژانویه مبلمان ادارى و تجهیزات 

گران قیمت آبدارخانه هاى خود را به حراج بگذارد.

توییتر در پرداخت اجاره بهاى دفاترش ماند!با یک حرکت همه را تحت تأثیر قرار دهید!

شاید شما هم پس از نصب یک الیه محافظ صفحه نمایش با 
مشکل کارکرد نامناسب اسکنر اثر انگشت گوشى اندرویدى 
خود برخورد کرده باشید. در اینجا سعى داریم راهکارهایى را 

براى رفع این مشکل پیشنهاد کنیم.
گوشــى هاى تلفن همراه از انواع مختلفى از حسگرهاى اثر 
انگشــت بهره مى برند. حســگرهاى فیزیکى اثر انگشت، 
دقیق ترین انواع این سنسورها به شمار مى روند که مى توانند 

در قسمت پشت، جلو یا کناره دستگاه به کار روند.
از سوى دیگر، حسگرهاى جدیدترى که در زیر صفحه نمایش 
به کار مى روند نیز خود به دو دسته مختلف تقسیم مى شوند. 
دسته اول، حسگرهاى نورى است که تصویرى دوبعدى از از 
نوك انگشتانتان تهیه کرده و دسته دوم، حسگرهاى مافوق 
صوت است که با تهیه نگاشتى سه بعدى از از نوك انگشتان، 

کاربر را احراز هویت مى کند.
فاکتورهاى متعددى هستند که ممکن است به کاهش دقت 
حسگر اثر انگشت در گوشى شما منجر شوند. از جمله آن ها 
مى توان به استفاده از الیه هاى محافظ صفحه نمایش اشاره 
کرد که دقت حســگرهاى تعبیه شــده در زیر آن را به طور 
چشمگیرى کاهش مى دهد. همچنین، به گفته سامسونگ، 
زخم و خراش هاى نوك انگشــت هم ممکن است منجر به 

تشخیص ناصحیح اثر انگشت توسط حسگر شوند.
بعالوه، دست زیادى خشــک یا زیادى خیس در کنار هواى 
بیش از حد سرد یا بیش از حد گرم نیز از موارد دیگرى هستند 
که مى توانند در عملکرد سنســورهاى اثر انگشت اختالل 

ایجاد کنند.
با در نظر گرفتن موارد گفته شــده، در صورتى که اسکنر اثر 
انگشت گوشى اندرویدى شما عملکرد مناسبى نداشته یا از کار 
افتاده است، روش هایى وجود دارد که مى توانید با استفاده از 

آن ها مشکل را برطرف کنید.
در ادامه به بررسى برخى از رایج ترین روش هاى 

حل مشــکالت حسگر 
اثر انگشــت در 

گوشى هاى اندرویدى خواهیم پرداخت.

اگر حسگر اثر انگشــت ما عمل نکرد، چه 
کنیم؟

با وجود اینکه الیه هاى محافظى نظیر گوریال گلس یا یاقوت 
کبود به طور کامل از صفحه نمایش شما محافظت مى کنند، 
اما حتى با وجود این الیه هاى محافظ نیز خط و خش ها پس از 

گذشت مدتى بر روى صفحه نمایش پدیدار مى شوند.
بنابراین اگر شما هم جزو افرادى هستید که گوشى خود را به 
همراه کلید و یا خودکار در جیبتان قرار مى  دهید، احتماال چاره 
اى جز اســتفاده از الیه هاى محافظ خارجى صفحه نمایش 
ندارید! با این وجود، حسگر اثر انگشت گوشى شما مى تواند در 
اثر استفاده از این ورق، عملکرد ضعیف ترى ارائه دهد و قادر به 

تشخیص دقیق انگشت نباشد.
در این شرایط، نخستین و ساده ترین راه، افزایش حساسیت 
حسگر اثر انگشت است. براى انجام این کار بر روى گوشى 

سامسونگ یا پیکسل خود، مراحل زیر را دنبال کنید:
وارد بخش تنظیمات (Settings) گوشى خود شوید.

در بخش تنظیمات، وارد قسمت نمایش (Display) شوید.
م در ایــن بخــش، گزینــه اى تحــت  نــا

افزایــش حساســیت لمســى 
 Increase Touch )

Sensitivity) را فشار 

دهید تا حساسیت 
اثر  حســگر 

را  انگشــت 
ارتقا دهید.

فرآیند فعال سازى 
این حسگر براى سایر 
گوشى هاى اندرویدى هم 
تقریبا مشابه اســت. البته برخى 

دستگاه ها ممکن است از این قابلیت پشتیبانى نکنند.

ریست و تنظیم مجدد حسگر اثر انگشت
افزایش حساسیت حسگر اثر انگشــت در شرایطى خاص، 
مانند زمانى که اثر انگشت ثبت شده به طور کامل گوشه ها و 
زوایاى مختلف انگشت کاربرا را شامل نشود، نمى تواند مشکل 
عملکرد نادرست حسگر اثر انگشت گوشى اندرویدى را رفع 
کند. در این شرایط، بهترین راه این است که اثر انگشت قبلى 

را پاك کرده و اثر جدیدى را ثبت کنید.
کاربران گوشى هاى سامسونگ مى توانند براى انجام این کار، 

مراحل زیر را طى کنند:
 Security and در بخش تنظیمات گوشى خود وارد بخش

Privacy شوید.

در صفحه بعدى بر روى گزینه Biometrics ضربه بزنید.
تنظیمات اثر انگشت را انتخاب کنید.

در این بخش از شما درخواست مى شــود که رمز یا پین کد 
گوشى خود را وارد کنید.

پس از وارد کردن رمز، لیستى از اثر انگشت هاى ثبت شده به 
ترتیب شــماره (Fingerprint1 و Fingerprint2 و…) به 

نمایش در خواهد آمد.
بر روى اثر انگشت قدیمى خود ضربه بزنید و گزینه 
Remove را در قسمت باال و سمت راست 

صفحه بعد فشار دهید.
در صورتى که گوشى پیکسل در اختیار دارید، 

مى توانید این گزینه را از مسیر زیر پیدا کنید:
 Settings > Security & Privacy > Device Lock

> Fingerprint Unlock

در این بخش، مى توانید با ضربه زدن به سطل آشغال بر روى 
هریک از اثر انگشت هاى ثبت شده، آن را پاك کنید.

پس از پاك کردن تمامى اثر انگشت ها باید بار دیگر به تعریف 
اثر انگشت جدید بپردازید. دقت کنید که بسته به مدل گوشى، 
مى توانید پنج اثر انگشت مختلف یا بیشتر را براى گوشى خود 

تعریف کنید.

راهکارى عجیبى که گاهى جواب مى دهد!
یکى از روش هاى نامتعارفى که بسیارى کاربران از مفید بودن 
آن در رفع مشکل عدم تشخیص اثر انگشت توسط حسگرها 

خبر داده اند، ثبت چندباره اثر یک انگشت است!
به عنوان مثال در صورتى که معموال از انگشت شست دست 
راست خود براى احراز هویت استفاده مى کنید، این انگشت را 
چندین بار و تحت نام هاى مختلف ثبت کنید. این کار شانس 
خطا در تشخیص اثر انگشت را کاهش مى دهد؛ چرا که هر اثر 

انگشت ثبت شده با دیگر موارد، قدرى متفاوت است.
البته این کار، احراز هویت بیومتریک شما از طریق اثر انگشت 
را تضمین نمى کند؛ اما در صورتى که حذف کامل اثر انگشت ها 
ثبت شده و تعریف اثر انگشت هاى جدید پاسخگوى نیازتان 
نبود، مى توانید یک انگشت را چندین بار ثبت کنید تا شانس 

خود را افزایش دهید.
البته تمیزى و کیفیت فیزیکى حســگر اثر انگشت هم یکى 
از تاثیرگذارترین عوامل در تشــخیص یا عدم تشخیص اثر 
انگشت است. به عنوان مثال ذرات گرد و غبار یا چربى و روغن 
مى توانند تاثیر سوء چشمگیرى روى عملکرد اسکنر اثر انگشت 
گوشى اندرویدى شما داشته باشند. بنابراین با استفاده از یک 
دستمال گردگیرى ( از دستمال کاغذى استفاده نکنید!) حسگر 

و نواحى اطراف آن را به طور کامل تمیز کنید.

آپدیت کردن دستگاه را فراموش نکنید
گاهى اوقات یک آپدیت نرم افزارى یا امنیتى گوشى، باعث 
اختالل عملکرد حسگر اثر انگشت یا رفع ایرادهاى آن مى شود. 
بنابراین باید آپدیت کردن مدوام گوشى خود را همواره در نظر 
داشته باشــید. این قضیه به طور خاص در مورد گوشى هاى 

پیکسل گوگل صدق مى کند.
بنابراین اگر یــک ایراد نرم افزارى باعــث ایجاد اختالل در 
عملکرد اسکنر اثر انگشت گوشى شما شده باشد، مى توانید 
منتظر ارائه آپدیت جدید دستگاه بمانید تا ایرادات رفع شوند. 
در این فاصله البته ناچارا باید از راهکارهاى دیگر احراز هویت 

مثل تشخیص چهره یا رمز و پین کد استفاده کنید.
عالوه بر این، در صورتى که اســکنر اثر انگشت گوشى شما 
با حضور محافظ هاى صفحه نمایش تولیدشــده توســط 
کمپانى هاى شخص ثالث با مشکل روبرو مى شود، سعى کنید 
از محافظ هاى رسمى که کمپانى تولیدکننده گوشى توصیه 
کرده استفاده کنید؛ چرا که این الیه هاى محافظ معموال با 
حسگرهاى دستگاه سازگار بوده و اختالل کمترى در عملکرد 

آن ها ایجاد مى کنند.

گوشــى Poco X۵Pro داراى نمایشــگر 6.67 
اینچى و باترى 5000 میلى آمپرى است.

گوشــى Poco X۴Pro در ماه مــارس 2022 
میالدى معرفى شــد، اما به اندازه نسل قبل خود 

یعنى Poco X۳Pro چشمگیر نبود.
هم اکنون پوکو قصد دارد گوشــى جدید خود به 
نام Poco X۵Pro را هفته آخــر ژانویه وارد بازار 
هند کند. این محصول رى برند شــده گوشــى
 Redmi Note12Pro Speed Edition در نظر 
گرفته مى شود که اخیراً وارد بازار چین شده است.

نمایشــگر  داراى   Poco X۵Pro گوشــى 
6.67 اینچــى FHD+ OLED بــا رزولوشــن 
1080 * 2400 پیکســل و نرخ نوســازى 120 
هرتز اســت. این محصــول از تراشــه کوالکام 
Snapdragon۷۷۸G SoC بهــره مى برد که با 

12 گیگابایت حافظه رم و 256 گیگابایت حافظه 
ذخیره سازى داخلى همراه شده است. انرژى مورد 

نیاز این محصول با استفاده از یک باترى 5000 
میلى آمپر ساعتى تأمین مى شود و از فناورى شارژ 

سریع 67 وات پشتیبانى مى شود.
گوشــى Poco X۵Pro داراى دوربین سلفى 16 
مگاپیکســلى اســت. در حالى که یک دوربین 
سه گانه در پنل پشــتى آن تعبیه شده که شامل 
دوربیــن اصلــى 108 مگاپیکســلى، دوربین 
فوق عریــض هشــت مگاپیکســلى و دوربین 

ماکروى دو مگاپیکسلى مى شود.

گوشــى Galaxy Z Fold5 سامســونگ اندکــى 
ضخیم تر و ســنگین تر از نســل قبلى خود و داراى 
اسالت مخصوص براى قلم S-Pen است.شرکت 
سامسونگ قصد دارد گوشى تاشوى 2023 خود را با 
تغییرات قابل توجه به نام Galaxy Z Fold5 عرضه 
کند. این محصول با استفاده از یک تراشه جدید به 
نام کوالکام ۵G ،Snapdragon985 اجرا مى شود، 
این تراشه نیز با اســتفاده از فرآیند چهار نانومترى 

تولید مى شود.
گوشــى Galaxy Z Fold5 اندکــى ضخیم تــر و 
سنگین تر از نســل قبلى خود است و داراى اسالت 
مخصوص براى قلم S-Pen اســت. احتماًال دلیل 
افزایش وزن و ضخامــت آن نیز اســتفاده از این 

اســالت اســت. پیش از این اعالم شده بود که 
گوشى Galaxy Z Fold5 داراى دوربین سه گانه 

و دوربین اصلى آن داراى حســگر 50 مگاپیکسلى 

ISOCELL GN۳ اســت. دوربین ســلفى به کار 

رفته در آن نیز به حســگر 12 مگاپیکســلى مجهز 
شده است.

شرکت سامسونگ قصد دارد مانند هر سال از گوشى 
جدید تاشوى خود در رویداد آگوست رونمایى کند. 
به احتمال بســیار زیاد در روز هاى آینده اطالعات 
بیشترى از گوشــى Galaxy Z Fold5 در دسترس 

قرار خواهد گرفت.

کروى دو مگاپیکسلى مى شود.

خیم تــر و
ى اسالت 
ماًال دلیل 
ناین اده از 

 بود که
سه گانه

گاپیکسلى 

ک !ا ا گ کا ا ا ا ا

اگر حسگر اثر انگشت ما 
؟عمل نکرد، چه کنیـــم

چشمگیرى کاهش مى دهد. همچنین، به گفته سامسونگ، 
زخم و خراش هاىنوكانگشــت هم ممکناست منجر به 

تشخیصناصحیح اثر انگشت توسط حسگر شوند.
بعالوه، دست زیادى خشــک یا زیادى خیس در کنار هواى 
بیشاز حد سرد یا بیش ازحد گرم نیز از موارددیگرى هستند 
که مى توانند در عملکرد سنســورهاى اثر انگشت اختالل 

ایجاد کنند.
اثر با در نظر گرفتنموارد گفته شــده، در صورتى که اسکنر

انگشت گوشى اندرویدى شما عملکرد مناسبى نداشته یا از کار 
دارد که مى توانید با استفاده از افتاده است، روش هایى وجود

آن ها مشکل را برطرف کنید.
در ادامه به بررسى برخى از رایج ترین روش هاى 

حل مشــکالت حسگر 
اثر انگشــت در 

در بخش تنظیمات، وارد قسمت نمایش (Display) شوید.
م در ایــن بخــش، گزینــه اى تحــت  نــا

افزایــشحساســیت لمســى
Increase Touch )

را فشار (Sensitivity

دهید تا حساسیت 
اثر  حســگر 

را  انگشــت 
ارتقا دهید.

فرآیند فعال سازى 
این حسگر براى سایر 
گوشى هاى اندرویدى هم 
تقریبا مشابه اســت. البته برخى 

nt1) ترتیب شــماره
نمایش در خواهد آمد.

رررررربر روى اثر انگ
move

صفحه
در صورتى
مى توانید این
> Device Lock

Fingerprint Unlock

در این بخش، مى توانید
هریک از اثر انگشت هاى
پس از پاك کردن تمامى
اثر انگشت جدید بپردازی
مى توانید پنج اثر انگشت

تعریف کنید.

راهکارى عجیب
یکى از روش هاى نامتعا
آن در رفع مشکل عدم ت
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آناناس، میوه اى سرشار از ویتامین C است، که کم خونى، نقرس و زخم معده را درمان، خون را تصفیه و 
بدن را پاکسازى مى کند.

آناناس میوه اى است با طبع گرم که داراى مقادیر زیادى آب مى باشد. میوه آناناس سرشار از ویتامین C و 
مقادیر کمى ویتامین A و B است.

امالح معدنى موجود در آن شامل گلوکز، آهن، کلسیم، ید، پتاسیم، منیزیم و آهن است. از عصاره آناناس 
براى درمان بى اشتهایى و زخم معده استفاده مى شود.

گنجاندن آناناس در رژیم غذایى افراد چاق، باعث کاهش وزن و الغرى آنان مى شــود. داراى خاصیت 
قلیایى کننده خون مى باشد.

تصفیه کننده خون و دافع انگل مى باشــد. ادرار آور بوده و سموم بدن را 
دفع مى کند. 

براى درمان کم خونى، تصلب شرایین، نقرس و صرع مفید مى باشد.

ناناس به دلیل داراى بودن قند زیاد براى مبتالیان به دیابت مضر است.

 آلوئه ورا در واقع با تحریک متابولیسم موجب مى شود که بدن کالرى بیشترى 
بسوزاند. انرژى الزم براى این کار از چربى و کربوهیدرات موجود در بدن بدست 
مى آید. آلوئه ورا با مقادیر زیادى پروتئین کالژن است و زمانى که شما شیره آن 
را مى نوشید، بدن باید براى جذب پروتئین انرژى بیشترى مصرف کند و همین 

به کاهش وزن کمک مى کند.
با مصرف روزانه شــیره این گیاه، حجم کمترى از غــذا در رود باقى مى ماند و 
بدین ترتیب انرژى کمترى از غذاها جذب مى گردد. افرادى که رژیم غذایى مى 
گیرند و همزمان ورزش مى کنند تا الغر شــوند، دچار استرس و ضعف ایمنى

 مى شوند. 
کاهش زیاد مواد غذایى و تحرك زیاد ، بدن را خســته مى کند بویژه اگر رژیم 

غذایى هیپر پروتئین باشد و میزان مصرف میوه و سبزى کم.
مولکول هاى پلى ســاکارید موجود در آلوئه ورا مى تواند سبب تقویت سیستم 

ایمنى بدن شده و از آن 
در برابر انــواع بیمارى ها 

محافظت کند. معموال به 
افرادى که رژیــم غذایى 
دارند توصیه مى شــود که 

مصــرف میوه و ســبزى را 
افزایش دهند.

زیرا فیبر موجــود در این مواد غذایى 
در مانع از بروز یبوســت در فرد مى شــود. هم چنین از آن احساس  سیرى 

فرد ایجاد مى کند. 
آلوئه ورا در عین حال که فیبر بــاالى دارد، نفخ و گاز معده هم ایجاد نمى کند. 

نوشیدن شیره آلوئه ورا به صورت روزانه با چند بار ورزش در هفته.

تغذیه ســالم یکى از مهم ترین عواملى است که به حفظ 
سالمت تمام بخش هاى بدن کمک 

مى کند، از جمله حفظ سالمت 
ریــه، در ایــن مطلــب به 

غذا هایى اشاره مى کنیم 
که بــه داشــتن ریه 
ســالم کمک زیادى

 مى کنند.
زمانــى که صحبت 
راجع به نقش تغذیه 
بر سالمت مى شود، 
به نظــر  معمــوال 

نمى رسد که خوراکى ها 
در بهبود سالمت ریه ها نیز موثر باشند. حال آنکه مصرف 
بعضى خوراکى ها به حفظ عملکرد ریه ها و کاهش احتمال 

ابتال به بیمارى هاى تنفسى کمک مى کند. 
این نکته به خصوص طى این روز ها کــه آلودگى هوا در 
وضعیت هشــدار قرار دارد و بروز مشکالت تنفسى بیشتر 
است، اهمیت بیشــترى پیدا مى کند. در ادامه این مطلب 
به معرفى مواد غذایى اشــاره کرده ایم که مصرف شــان 
مى تواند به محافظت از ریه هاى مان کمک کند. این مواد 

غذایى عبارتند از:

پیاز براى سالمت ریه
پیاز خوراکى عالى براى حفظ سالمت ریه هاست، زیرا مقدار 
باالیى آنتى اکسیدان دارد که به حفظ ریه هاى سالم کمک 
مى کند. ثابت شــده که ترکیبات گوگردى پیاز التهابات را 
کاهش مى دهد و مى تواند در کم شدن خطر عفونت مجارى 
تنفسى نقش داشته باشد. به عالوه، مصرف پیاز موجب بهبود 
عملکرد سیستم ایمنى مى شود و عالئم مشکالت تنفسى 

مانند نفس زدن را بهبود مى بخشد.

سبزیجات برگ دار سبز تیره
این گروه از ســبزیجات حاوى ویتامین هــا، موادمعدنى 
و آنتى اکســیدان ها هستند که از ســالمت ریه ها در برابر 
آسیب هاى ناشى از ترکیبات سمى و آالینده ها محافظت 
مى کند. سطح باالى کاروتنوئید ها در اسفناج تاثیر مثبتى 
در حفظ سلول هاى ریه و کاهش ســرطان دارد. مصرف 
سبزیجات برگ دار سبز التهابات بدن را کم کرده و ایمنى در 

برابر عفونت هاى تنفسى را تقویت مى کند.

ماهى
مطالعات نشــان مى دهد مصرف منظم ماهى هاى چرب 
عامل قوى براى حفظ سالمت ریه ها محسوب مى شود. 
ماهى منبع غنى از اســید هاى چرب امگا3 است که نقش 
مهمى در تنظیم التهابات بدن دارد. براساس پژوهش ها، 

امگا3 ماهى در بهبود عملکرد سیستم قلبى عروقى و 
کاهش فشار خون موثر است که مى تواند 
در ســالمت ریه ها نقش داشته 

باشد.

گوجه فرنگى
گوجه فرنگى خوراکى 
مفید براى ریه هاست، 
زیرا آنتى اکســیدان 
قوى به نــام لیکوپن 
دارد که از ســلول ها 
در برابر آســیب هاى 
اکسایشــى محافظت 
کرده و التهابات را کم مى کند که دو عامل مهم ســالمت 
ریه ها محسوب مى شود. مصرف گوجه فرنگى به دلیل وجود 
خواص ضدسرطانى تا حدى احتمال سرطان ریه را کاهش 
مى دهد. مطالعات نشــان مى دهد گوجه فرنگى مى تواند 
براى افراد مبتال به بیمارى هاى ریوى مانند آسم موثر باشد 

و عالئم آن را در طول زمان کاهش دهد.

سیر
ســیر عالوه بر تقویت ایمنى بدن حاوى ترکیباتى به نام 
آلیسین است که تاثیر ضدمیکروبى آن مى تواند در مقابله با 
باکترى هاى ریه ها، پیشگیرى از بروز عفونت هاى تنفسى و 
بهبود سالمت ریه ها نقش داشته باشد. خواص ضدالتهاب 
سیر باعث مى شود تورم مجارى تنفسى کاهش یابد و تنفس 
راحت تر شود که به خصوص براى مبتالیان به بیمارى هاى 

مزمن ریوى مانند آمفیزم و برونشیت مفید است.

ریه سالم با گردو
گردو به خاطر امگا3 فراوان شهرت دارد که این اسید هاى 
چرب در کاهش التهابات بدن از جمله ریه ها موثر هستند، 
زیرا التهابات معموال با بــروز بیمارى هاى مختلف ریوى 
همراه اســت. گردو حــاوى ویتامین E اســت که تاثیر 
آنتى اکســیدانى قوى در برابر آسیب هاى ســلولى دارد و 
مى تواند در محافظت مجارى ریوى در برابر ترکیبات سمى 

محیطى نقش داشته باشد.

سیب
تاثیر ســیب در ســالمت ریه ها به خاطر کوئِرســتین؛ 
آنتى اکســیدان قوى با تاثیر ضدالتهاب اســت. مطالعات 
بسیارى در مورد تاثیر این ماده در محافظت نسبت به بعضى 
سرطان ها به خصوص ســرطان ریه صورت گرفته است. 
سیب حاوى ترکیبى به نام پکتین است که به تقویت ایمنى 
بدن کمک کرده و تجمع مخاط ها در مجارى تنفســى و 

تنفس را بهبود مى بخشد.

گیاهان خواص بیشمارى دارند. در این مطلب با گیاهى 
آشنا مى شوید که به داشتن خواص آرامش بخش معروف 
اســت و انتخاب متداول افراد براى رفع مشکل خواب و 

کاهش اضطراب است.
بابونه یک گیاِه شناخته شده است که آن را براى تسکین 
دادن به اعصــاب و بدن مصرف مى کننــد. با این حال 
مزایاى این گیاه فراتر از این ها است. این گیاه به عنوان 
یک داروى طبیعــى، قادر به درمان مشــکالتى فراى 
بى خوابى و اعصاب است و مى تواند عالئم سندرم پیش 
از قاعدگى، اسهال، تهوع و نفخ را از بین ببرد. این گیاه با 
داشتن بیش از 100 ماده زیست فعال که در خواص آن 
دخیل هستند، منبع غنى آنتى اکسیدان ها است و خواص 

ضدمیکروبى دارد.
 چاى بابونــه یک چاى گیاهى معروف اســت که آن را 
از گل هاى خشک شده گیاه بابونه درست مى کنند. این 
گیاه به داشــتن خواص آرامش بخش معروف اســت و 
انتخاب متداول افراد براى رفع مشکل خواب و کاهش 
اضطراب است. چاى بابونه طعم نسبتًا شیرین و گلسانى 
دارد و معموًال آن را قبل از خواب مصرف مى کنند. مزایاى 
دیگر این گیاه براى سالمتى عبارتند از: کمک به هضم 
غذا، کاهش التهاب و بهبود مشکالت پوستى. چاى بابونه 
غالبًا بى خطر است و بیشتر افراد مى توانند آن را مصرف 
کنند، فقط کسانى که به گیاهان خانواده ى میناى چمنى 
(Daisy) حساسیت دارند بهتر است از مصرف این گیاه 

صرف نظر کنند!
بابونه یک گیاِه شناخته شده است که آن را براى تسکین 
دادن به اعصــاب و بدن مصرف مى کننــد. با این حال 
مزایاى این گیاه فراتر از این ها است. این گیاه به عنوان 
یک داروى طبیعــى، قادر به درمان مشــکالتى فراى 

بى خوابى و اعصاب است و مى تواند عالئم سندرم پیش 
از قاعدگى، اسهال، تهوع و نفخ را از بین ببرد. این گیاه با 
داشتن بیش از 100 ماده زیست فعال که در خواص آن 
دخیل هستند، منبع غنى آنتى اکسیدان ها است و خواص 

ضدمیکروبى دارد.

منبع غنى آنتى اکسیدان
گل هاى بابونه حاوى سطوح باالیى از آنتى اکسیدان ها 
از جمله زردینه، فنول و تپرپنوئید هستند. رادیکال هاى 
آزاِد محیط و فرایندهــاى متابولیــِک طبیعى وقتى با 
آنتى اکسیدان ها متعادل نشــوند، مى توانند به دى ان اى 
آسیب برسانند. آنتى اکســیدان ها رادیکال هاى آزاد را 
خنثى مى کنند و جلوى این آسیب را مى گیرند. این آسیب 
به استرس اکسیداتیو معروف است و پیش درآمِد بسیارى 
از بیمارى هاى مزمن است. آنتى اکسیدان هاى موجود در 
بابونه به جوان ماندن ســلول هاى شما کمک مى کنند 
و از قلب، مغــز و اندام هاى حیاتى دیگر شــما در برابر 

بیمارى هاى مزمن محافظت مى کنند.
مبارزه با اسهال

از بابونه به شــکل ســنتى براى درمان طبیعى اسهال 
اســتفاده مى کردند و تحقیقات امروزى اثربخشى آن 

را تاییــد کــرده اســت. در یــک مطالعه ى 
آزمایشگاهى، عصاره ى بابونه اسهال 
موش ها را به واسطه ى فعالیت هاى 

آنزیِم آنتى اکسیدانى خود متوقف 
کرد. در ضمن، یک آزمایش بالینى 
روى کودکاِن دچار اسهال نشان 

داد عصاره بابونه، نشانه ها را بهبود 
مى بخشد.

 مبارزه با اضطراب و افسردگى
بابونه یک اثر آرامش بخشى خفیف دارد که مى تواند به 
بهبود اضطراب و آرامش اعصاب در مواجهه با استرس 
کمک کند. در مطالعه اى که روى 57 شــرکت کننده ى 
مبتال بــه افســردگى و اضطراب انجام شــد، مصرف 
روزانــه ى 220 میلى گرم بابونه به شــکل کپســول، 
نشانه هاى افسردگى و اضطراب را به طور چشمگیرى 

در تمام شرکت کنندگان کاهش داد.

بهبود کیفیت خواب
کیفیت خواب دو مورد را دربرمى گیرد: مدت زمانى که 
طول مى کشد تا شــما به خواب بروید (به طور ایده آل 
کمتر از 20 دقیقه) و مدت زمان خواب ماندِن شما (به طور 
ایده آل هر شب حداکثر یک وقفه). استرس و اضطراب 
موجب بروز مشکل در به خواب رفتن و عمیق خوابیدن 
مى شود. یک آنتى اکسیدان در بابونه به نام آپیژنین وجود 
دارد که به گیرنده هاى بنزودیازپین در مغز مى چسبد و 

این چسبندگى، اثرات آرامش بخش ایجاد مى کند.

کاهش التهاب
براساس تحقیقات منتشرشــده در مجله ى بین المللى 
مولکوالر ِمدیسین، بابونه به گیرنده هایى متصل مى شود 
که واکنش التهابى ما را تنظیم مى کنند. بابونه با دارا بودِن 
خاصیت هاى ضداسپاسمى و ضدالتهابى مشکالت دل و 
روده را بهبود مى بخشد. در طب سنتى، از گل هاى بابونه 
مرهم یا پماد تهیه مى کردند تا بیمارى هاى پوستى نظیر 
جوش و اگزما را به کمک آن درمان کنند. التهاب مزمن 
در بدن با گستره ى وسیعى از بیمارى ها مرتبط است از 
سرطان گرفته تا بیمارى قلبى. گیاهان دارویى نظیر بابونه 
که التهاب را کاهش مى دهنــد این قدرت را دارند که به 

طور بالقوه خطر ابتال به این بیمارى ها را کاهش دهند.

کاهش گاز معده و نفخ
یک مزیت شناخته شــده ى بابونه، رفــع گاز معده، نفخ 
شکم و سوءهاضمه در مواقع اضطرارى است. یک یا دو 
فنجان چاى بابونه به کاهش بیشتر دردهاى معده و روده 
کمک مى کند. به همین دلیل بابونه معموًال در ترکیبات 
گیاهان دارویى براى درمان سندروم روده ى تحریک پذیر 
گنجانده مى شــود. فرقى نمى کند هر از گاهى دل درد 
داشته باشــید یا دچار یک بیمارى مرتبط با دل و روده 
باشید؛ به هر حال بابونه در کاهش عالئم درد موثر است.

کمک به پیشگیرى از سرطان
آنتى اکســیداِن موجود در بابونه به نام آپیژنین از گیاه در 
برابر اشعه ى ماوراء بنفش محافظت مى کند. آنطور که 
کاشــف به عمل آمده، این ترکیب مى تواند از انسان ها 
هم در برابر سرطان پوست محافظت کند. در واقع، ثابت 
شده است که بابونه در انواع مختلفى از سرطان ها از جمله 
پروستات، استخوان، ریه، پستان و روده ى بزرگ، اثرات 
ضدسرطانى گسترده اى دارد. اگرچه تاکنون تحقیقات 
فقط در لوله هاى آزمایش و ظروف کشت میکرب انجام 
شــده، اما این احتمال وجود دارد که آپیژنین موجود در 

بابونه بتواند از سرطان در افراد سالم پیشگیرى کند.

حفاظت از سالمت سوخت و ساز
تحقیقات نشان داده اســت که بابونه مى تواند قند خون 
باال را در افــراد مبتال به دیابت نــوع 2 کاهش دهد. در 
یک مطالعه، ســه فنجان چاى بابونــه به صورت 
روزانه، ســطوح قند خون را ظرف 8 هفته بهبود 
بخشید. نوشیدن چاى بابونه با غذا به طور بالقوه 
مى تواند به افراد سالم کمک کند از باال رفتن 
سطوح قند خون شــان و در نتیجه ابتال به 
بیمارى هایى مانند دیابت، جلوگیرى کنند.

 خالصه اینکــه چاى بابونــه یکى از 
متنوع ترین درمان هاى طبیعى است 
که توصیــه مى شــود آن را در خانه 

داشته باشید. 

به گفته انجمن ســرطان آمریــکا، حتى ســیگار هاى گیاهى بــدون تنباکو هم 
قطران، ذرات و مونوکســید کربن تولیــد مى کنند و براى ســالمتى خطرناك

 هستند.
این انجمن خطرات چند مورد از این جایگزین هاى گیاهى را ترســیم مى کند؛ از 
ســیگار هاى میخى معروف به کرتکس گرفته تا ســیگار هاى طعم دار به شکل 

قلیان.
دکتر «الن روم» از کلینیک کلیولند اوهایو درباره خطرات 

اســتفاده از این لوله هایى کــه تنباکــو را با زغال 
ســنگ گرم مى کنند و آن را از طریق آب خنک 

فیلتر مى کنند، مى گویــد: «قلیان جایگزین 
مطمئنى براى کشــیدن سیگار نیست. یک 
جلســه معمولى یک ساعته اســتفاده از 
قلیان شامل استنشــاق 100 تا 200 برابر 
حجم دود استنشاق شــده از یک سیگار

 است.»
مؤسســه ملى ســرطان ایاالت متحده، 

ســیگار هاى گیاهــى را حــاوى ترکیبى 
از گل هــا، گیاهــان و ســایر مــواد طبیعى 

تعریــف مى کند کــه فاقــد تنباکــو و نیکوتین
 است.

به گفته این مؤسســه، با وجود این مواد طبیعى، آن ها همچنان بسیارى از همان 
مواد شیمیایى مضرى را که سیگار ها دارند، مانند قطران و مونوکسید کربن منتشر 

مى کنند.
قلیان سیگار نیست، بلکه پیپ هایى هستند که از قرن ها پیش در هند و ایران مورد 
اســتفاده قرار مى گرفتند. آن ها از زغال چوب براى گرم کردن تنباکوى طعم دار 

استفاده مى کنند.
قلیان هــا با وجــود سیســتم تحویــل متفــاوت، خطرات 
خــاص خــود را دارنــد. به گفتــه انجمن ســرطان 
آمریکا، فرآیند کشــیدن تنباکو با قلیان ســطوح 
باالیى از مــواد شــیمیایى خطرنــاك مانند 
مونوکســید کربن و فلزات را به بدن منتقل 

مى کند.
نتایج یک مطالعــه، تأثیر بالقوه کشــیدن 
گیاهان خــاص، که شــامل افزایش خطر 
بیمارى هاى قلبى، سکته مغزى و دیابت نوع 

2 بود، را نشان داد.
محققان تاکید مى کنند به طور کلى، سوزاندن 
ترکیبات مشتق شده از گیاهان ممکن است بدن 
انسان را به طرق مختلف تحت تأثیر قرار دهد و باعث 

بیمارى هاى جدى شود.

عضو هیئت علمى دانشکده علوم تغذیه با اشاره به کافئین موجود در چاى، تاکید 
کرد: الزم است افراد داراى مشــکالت قلبى، زخم معده و سنگ هاى کلیوى و 

خانم هاى باردار از مصرف چاى پررنگ اجتناب کنند.
دکتر ســمیرا ربیعى با بیان این که چاى حاوى میزان باالى کافئین است، گفت: 
کافئین، یک ماده شــیمیایى خوراکى اســت که در دو فرم طبیعى و ســنتتیک 
(مصنوعى) یافت مى شود و هرچه چاى مصرفى پررنگ تر یا به اصطالح غلیظ تر 

باشد، میزان کافئین دریافتى بیشتر مى شود 
به گفته وى، فرم طبیعى کافئین در بسیارى 

از گیاهــان از جملــه قهــوه، دانه هاى 
کاکائــو و برگ هاى چــاى وجود دارد 
و فرم مصنوعى آن در نوشــیدنى ها و 

نوشابه هاى انرژى زا یافت مى شود.

این استادیار دانشگاه با اشاره به اثرات کافئین بر بدن، تصریح کرد: کافئین، مدر 
یا ادرار آور است. بنابراین نوشیدن چاى پررنگ، باعث اتالف آب بدن شده و فرد 

را با مشکل یبوست مواجه مى کند.
وى کافئین را موجب افزایش ضربان قلب و فشــار خون برشمرد و خاطرنشان 
کرد: نوشــیدن چاى پررنگ باعث ســوزش در ناحیه قفسه ســینه و قلب فرد 

مى شود.
این دکتراى تخصصى علوم تغذیه با بیان این که کافئین با جذب آهن غذا تداخل 
دارد، اظهار کرد: چاى مصرفى هرچه پررنگ تر باشــد، شدت این تداخل بیشتر 
مى شود. افرادى که مبتال به کم خونى ناشــى از فقر آهن هستند نوشیدن چاى 
پررنگ را ترك کرده و یا مصرف آن را به حداقل یک ساعت قبل یا بعد از غذاى 

حاوى منابع آهن موکول کنند.
او با اشاره به اینکه کافئین سطح هوشیارى را باال مى برد، بیان کرد: شاید در ظاهر 
این عملکرد کافئین مطلوب به نظر برسد ولى در واقع، نوشیدن چاى پررنگ در 
شب به  خصوص ساعات پایانى شب، منجر به بى قرارى و بى خوابى شده و 

در دراز مدت نیز سطح اضطراب را افزایش مى دهد.
بنابر اعالم دانشکده علوم تغذیه و انستیتو تغذیه و صنایع غذایى کشور، وى 
در پایان تاکید کرد: افراد داراى سابقه مشکالت قلبى، افراد باردار، مبتالیان 
به ریفالکس (ســوزش ســردل، ترش کردن) و زخم معده و افراد مبتال به 
سنگ هاى کلیوى باید از نوشیدن چاى پررنگ خوددارى کرده و یا 

مصرف آن را محدود کنند.

C چربى هایتان را مثل کوره بسوزانیدمیوه اى سرشار از ویتامین

دمنوشى که  
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قلیان سالم تر از انواع دیگر دخانیات نیستچرا نوشیدن چاى پر رنگ مضر است؟
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به گفته وى، فرم طبیعى کافئین در بسیارى 

از گیاهــان از جملــه قهــوه، دانه هاى 
کاکائــو و برگ هاى چــاى وجود دارد 
و فرم مصنوعى آن در نوشــیدنى ها و 

نوشابه هاى انرژى زا یافت مى شود.
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2 دقیقه) و مدت زمان خواب ماندِن شما (به طور  کمتر از 
ایده آل هر شب حداکثر یک وقفه). استرس و اضطراب 
موجب بروز مشکل در به خواب رفتن و عمیق خوابیدن 
به نام آپیژنین وجود مى شود. یک آنتى اکسیدان در بابونه

دارد که به گیرنده هاى بنزودیازپین در مغز مى چسبد و 
اثرات آرامش بخش ایجاد مى کند. این چسبندگى،

یش ز ى و ر
شــده، اما این احتمال و
بابونه بتواند از سرطان در

حفاظت از سالمت
تحقیقات نشان داده اســ
باال را در افــراد مبتال به
یکمطالعه، ســه ف
روزانه، ســطوح ق
بخشید. نوشیدن
مىتواند به افر
سطوح قند خ
بیمارى های
 خالصه
متنوع
که تو
داشته باش

به گفته انجمن ســر
قطران، ذرات و مونو

 هستند.
انجمن خطراتچ این

 

 

این استادیار دانشگاه با اشاره به اثرات کافئین بر بدن، تصریح کرد: کافئین، مدر 
فرد یا ادرار آور است. بنابراین نوشیدن چاى پررنگ، باعث اتالف آب بدن شده و

را با مشکل یبوست مواجه مى کند.
افزایش ضربان قلب و فشــار خون برشمرد و خاطرنشان را موجب وى کافئین

 پر رنگ مضر است؟
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آگهى مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)
شــماره آگهى 140103901141000044- تاریخ آگهى: 1401/10/19- شــماره :پرونده 

139904002141000082 - آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 9900130
مورد مزایده عبارت است از ششدانگ به شماره 47760 فرعى از 301 اصلى (چهل و هفت هزار 
و هفتصد و شصت فرعى از سیصد و یک اصلى )مفروز و مجزا شده از 43450 فرعى از اصلى 
مذکور قطعه واقع در بخش 16 ناحیه حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان به مساحت 

17.2 متر مربع
به حدود شماال بطول 3/23 متر دیواریست به پالك 301/43450 شرقا : بطول 5/156/70 متر 
دیواریست اشتراکى با مغازه پالك 47759 فرعى جنوبا : بطول 4/12 متر درب و دیواریست به 

خیابان غربا : بطول 4/15متر دیواریست اشتراکى با مغازه پالك 47761
فرعى

مشخصات منضمات ملک مشخصات مالکیت
مالکیت محمد اسمعیل / جاموسى فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 17305 تاریخ تولد داراى 
شماره ملى 1229230777 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ اعیان ،اعیان 
موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 180611 سرى سال که در صفحه 208 دفتر امالك 

جلد 479 ذیل شماره 106497 ثبت گردیده است.
محدودیت

محدودیت دفتر امالك مازاد دارد رهنى شماره 13804 مورخ 1392/07/29 دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 225 شهر شاهین شهر استان اصفهان که بنفع بانک کشاورزى شاهین شهر به 
مبلغ 250،000،000 ریال به مدت 15 سال ثبت شده رهنى شماره 10436 مورخ 1391/11/30 
که بنفع بانک کشــاورزى شعبه شاهین شــهر به مبلغ 610000000 به مدت 15 ثبت شده . 
مشخصات ملک شماره 47759 فرعى از 301اصلى (چهل و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و نه 
فرعى از سیصد و یک اصلى ) مفروز و مجزا شده از فرعى از اصلى مذکور قطعه واقع در بخش 16 

ناحیه 00 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان به مساحت 31.75 متر مربع
به حدود : شماال : بطول 4/27متر دیواریســت به پالك 301/43450 شرقا : اول بطول 5/15 
متر دیواریست اشتراکى با مغازه پالك 47758 فرعى دوم که جنوبى است بطول 90 سانتیمتر 
وسوم بطول 3/70 متر دیواریست براه پله مشاعى 47762 فرعى جنوبا: بطول 3/99 متر درب 
و دیواریست به خیابان غربا بطول 6/70 متر دیواریست اشتراکى با مغازه پالك 47760 فرعى

مشخصات منضمات ملک
مشخصات مالکیت

مالکیت محمد اسمعیل / جاموسى فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 17305 تاریخ تولد 1344 
داراى شماره ملى 1229230777 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ اعیان 
موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 283872 سرى سال که در صفحه 163 دفتر امالك 

جلد 483 ذیل شماره 107245 ثبت گردیده است.
محدودیت

محدودیت دفتر امالك مــازاد دارد رهنى شــماره 13804 مــورخ 07/29/ 1392دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 225 شهر شاهین شهر اســتان اصفهان که بنفع بانک کشاورزى شاهین 
شــهر به مبلغ 250،000،000 ریال به مدت 15 سال ثبت شــده رهنى شماره 10436 مورخ 
1391/11/30که بنفع بانک کشاورزى شعبه شاهین شهر به مبلغ 610000000 به مدت 15 
ثبت شده . مورد مزایده ششدانگ هر یک از دو پالك طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى 
ملک واقع در آدرس : شاهین شهر بلوار شیخ بهایى - نبش خیابان قیصر امین پور (پارس فاستون 
)مشخصات و موقعیت ملک موضوع کارشناسى عبارتست از دو باب مغازه مکانیکى . تایر فروشى 
1 - مغازه مکانیکى به پالك 301/47759به متراژ 31/75 متر مربع و 2 - مغازه تایر فروشى به 
پالك 301/47760        17/2متر مربع میباشد .کف ها سرامیک دیوارها کاشى سقف کاذب با 
نورپردازى دیوار کوب درب شیشه سکوریتى درب ریموت دار آلمینیومى و داراى اشتراك آب و 
بق و گاز که با توجه به بازدید از محل و معاینه فنى و مصالح بکار رفته شده و سایر عوامل موثر 
در قضیه و تحقیقات محلى 1- اررزش ملک 301/47759 به مبلغ 14/000/000/000ریال 
و 2- ارزش ملک 301/47760 به مبلغ 6/800/000/000ریال در زمان بازدید و مباشرت در 
صورت عدم تعارض ارزیابى و اعالم نظر میگردد و بنابر اعالم بستانکار داراى فاقد باشد که از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 در واحد اجراى اسناد شاهین شهر واقع در 
شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى.شود مزایده براى ششدانگ پالك ثبتى شماره 

47760 فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 16 شاهین شهر از مبلغ 6/800/000/000 ریال و 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 47759 فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 16 شاهین شهر از مبلغ 
14/000/000/000 ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به ،آب ،برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهیهاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده ى برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه **** چاپ اصفهان مورخ 1401/10/25 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول میگردد توضیحاً شرکت در جلسه مزایده بعنوان خریدار منوط به 
پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى 
او در جلسه مزایده به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى بوده و برندهى 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت ،مقرر مانده فروش را به حساب واریز نکند 
ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت مورد 
مزایده به بستانکارواگذار مى گردد.تاریخ انتشار:1401/10/25-م الف:1439282- اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر – ازطرف مسئول واحد اجرا رشید توکلى /10/184

آگهى مزایده
شماره مزایده: 139904302141000039- تاریخ ثبت : 1399/10/03-تاریخ واقعى انجام 
مزایده وضعیت تایید شده آگهى مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائى شماره بایگانى 9900048 
مورد مزایده عبارت است از: تمامت ششدانگ پالك به شماره 47761 فرعى از 301اصلى( چهل 
و هفت هزار و هفتصد و شصت و یک فرعى از سیصدو و یک اصلى مفروز و مجزا شده از 43450 

فرعى از اصلى مذکور به مساحت 10.2 متر مربع
مشخصات ملک

به شماره 47761 فرعى از 301 اصلى مفروز و مجزا شده از 43450 فرعى از اصلى مذکور به 
مساحت 10.2 متر مربع به حدود شماال بطول 4/90 متر دیواریست به پالك 301/43450 شرقا 
بطول 4/15متر دیوار اشتراکى است با مغازه پالك 301/47760 جنوبا: بطول 6/60 متر درب و 

دیواریست بخیابان غربا فاقد حد مى باشد.
مشخصات مالکیت مالکیت احترام السادات / سید صالحى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 
8828 تاریخ تولد - داراى شماره ملى 0053978862 بعنوان مالک شش دانگ اعیان ،اعیان 
موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 180610 سرى سال که در صفحه 205 دفتر امالك 

جلد 479 ذیل شماره 106495 ثبت و صادر گردیده است.
محدودیت

رسمى
محدودیت دفتر امالك : ششــدانگ پالك مذکور به موجب سند رهنى شماره 18515 مورخ 
1393/08/05 دفترخانه اسناد شماره 225 شهر شــاهین شهر استان اصفهان که بنفع بانک 

کشاورزى شاهین شهر به مبلغ 630،000،000 ریال به مدت 15 سال در رهن است.
به حکایت سیستم جامع امالك در حال حاضر سابقه دیگرى در سوابق مربوطه مشهود نگردیده 
است .. ملک موضوع کارشناســى وفق نظر کارشناسبه آدرس : شاهین شهر بلوار شیخ بهایى 
نبش خ قیصر امین پور ( پارس فاستون ( ملک مورد نظر یک باب مغازه تعمیر کولر ماشین به 
متراژ 10/20 مترمربع میباشد کف سرامیک دیوارها کاشى سقف کاذب با نورپردازى دیوار کوب 
درب شیشه سکوریتى درب ریموت دار آلمینیومى و داراى اشتراك آب و برق و گاز است ) مغازه 
10 مترى اشتراك ندارد لذا با توجه به بازدید از محل و معاینه فنى و مصالح بکار رفته شده و سایر 
عوامل موثر در قضیه و تحقیقات محلى ارزش ملک 301/47761 به متراژ 10/20 متر مربع به 
مبلغ 3/500/000/000 ریال در زمان بازدید و مباشرت در صورت عدم تعارض ارزیابى واعالم 
نظر . گردد جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتى و سایر هزینه هاى پرونده کالسه فوق 
الذکر در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12از ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد شاهین 
شهر واحد اجرا واقع در شاهین شهر بلوار مدرس از طریق مزایده حضورى بفروش میرسد و با 
توجه به طلب بستانکار و سایر هزینه هاى قانونى مزایده بروى ششدانگ پالك ثبتى 47761 
فرعى از 301 اصلى از مبلغ 3/500/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته 

باشد فروخته خواهد شد و بنابر اعالم کتبى بستانکار مورد بازداشت فاقد بیمه مى.باشد شرکت 
در جلسه مزایده براى عموم آزاد است کًال و فروش نقدى است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل 
رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت مکان تشکیل خواهد شد 
ضمناً بدهیهاى مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نیز بدهى مالیاتى 
و عوارض شهردارى و غیره که رقم قطعى آنها براى این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده 
است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حســابهاى دارایى و شهردارى و سایر مراجع 
مربوطه خواهد بود. ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه *** مورخ 1401/10/25 درج 
و منتشر میگردد توضیحًا شرکت در جلسه مزایده بعنوان خریدار منوط به پرداخت 10 درصد 
از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده 
به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى بوده و برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده، فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد ، در این صورت عملیات فروش 
بنفع بستانکار ادامه مى یابد.تاریخ انتشار:1401/10/25 - م الف:1439307- اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر –ازطرف مسئول واحد اجرا رشید توکلى/10/185

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

برابر آرا صــادره هیئتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

راى شــماره 5089 و5088 مورخ 1401/08/02  آقاى علیرضا اله وردى صادق آبادى  فرزند 
حسنعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ  یکبابخانه باستثناء ثمینه اعیانى آن تا سه و 
بیست و شش هزار و ششصد و هشتاد و دو – یکصد و چهل و هشت هزار و نهصد و بیست و یکم 
دانگ مشاع از ششدانگ و خانم زهره براتى آبگرمى فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه باستثناء ثمینه اعیانى آن تا سه بیست و شش هزار و ششصد و هشتاد و 
دو- یکصد و چهل و هشت هزار و نهصد و بیســت و یکم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت 165/23  متر مربع قسمتى از پالك شــماره 430 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 
1401/10/10-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/25- م الف:1431799- حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد-ازطرف آفرین میرعباسى/10/132

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

برابر آرا صــادره هیئتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى 
تقدیم نمایند. راى شــماره 5026 مورخ 1401/07/27  آقاى حســین عــرب مارکده  فرزند 
یداله ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 734/20  متر مربع قسمتى از پالك شماره 6 
اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول : 1401/10/10- تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1401/10/25- م الف 
:1431826- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد

 - ازطرف آفرین میرعباسى/10/134

آگهى مفاد  آراء هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى
 اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر

در اداره ثبت اسناد و امالك زواره
آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى که 
در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره صادر 
گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله ى 15 روز از طریق روزنامه 
هاى کثیر االنتشار و محلى آگهى میشود و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، رأى هیئت با 
حضور نماینده شوراى اسالمى روستا در محل الصاق میگردد تا شخص یا اشخاصى که به 
آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسلیم و رسید 
اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است در صورتى که 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل را ارائه نکند ، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مى نماید. صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست :
1- رأى شماره 140160302021000043 مورخ 1401/09/16 - خانم مرضیه کریمى 
شهرابى فرزند اکبر بشماره ملى 1188957181 تمامت ششدانگ یکبابخانه و باغچه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 67 فرعى واقع در شهراب 28 اصلى دهستان سفلى بخش 17 ثبت 

اصفهان بمساحت261/78 متر مربع مالک رسمى.
2- رأى شــماره 140160302021000050 مورخ 1401/10/04- سیدرضا امامى زواره 
فرزند محمد بشماره ملى 1189475235 تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعى باقیمانده 
پالك 1269 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان 
بمساحت 229/78 متر مربع خریدارى عادى از سید محمد شریعتمدار مرتضوى طباطبائى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 10/ 10/ 1401- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 25/ 10/ 1401- م 

الف:1433824- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره- خیراله عصارى/10/137

معاون طبیعى و تنوع زیســتى اداره کل حفاظت محیط 
زیست اصفهان با اشــاره به اینکه بجز مناطق شرقى و 
شمالى حوزه کویر در اغلب زیستگاه هاى حفاظت شده 
و شــکار ممنوع برف باریده و ســرما حکم فرماســت، 
خاطرنشــان کرد: در چنین شــرایطى علفخوارها مثل 
آهو و قوچ و میش و َکل و بز ممکن اســت از ارتفاعات 
کوهستانى به اطراف برخى مزارع حرکت کنند و این یک 

حالت طبیعى و بسیار گذراست.
حســین اکبرى اضافه کرد: در این راستا تأمین و توزیع 
علوفه خشک در کاله قاضى، قمیشــلو و موته به دلیل 
شــدت بارش برف و یخبندان و در عباس آباد به دلیل 

استمرار خشکسالى در دستور کار قرار گرفته است.
وى خاطرنشــان کرد: برخى از گونه هاى گوشــتخوار 
مانند گرگ، شغال، روباه، سمور و بعضًا برخى گونه هاى 
گربه سان ممکن است در این ایام از نواحى کوهستانى 
و برف گیر خودشــان را به نواحى که برف کمترى دارد، 
برسانند و به دنبال غذا وارد برخى از سکونتگاه ها یا مزارع 
شــوند که این رفتار طبیعى حیات وحش بوده و مشکل 
ساز نیست. اما مردم جوامع محلى و دامداران الزم است 
نکات ایمنى نگهدارى دام و طیــور را افزایش دهند و از 
حضور کودکان در زمان هاى خلوت و تاریک در حاشیه ها 

جلوگیرى شود.

معاون فنى مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: ازآنجاکه 
براساس پیش بینى ها، موج هشتم کرونا قریب الوقوع است، 
افراد باید نکات بهداشتى را رعایت کنند و از عادى انگارى ها 
فاصله بگیرند. مهرداد زینلیان ، درباره آخرین وضعیت کرونا 
در اســتان اصفهان، اظهار کرد: طى هفته هاى گذشته در 
اصفهان موارد فوت ناشى از کرونا نداشتیم، اما ممکن است 
شرایط رنگ بندى در این اســتان تغییر کند، لذا ازآنجاکه 
پیش بینى اپیدمیولوژیســت ها و متخصصان بر این است 
که به احتمال زیاد طى یک یا دو ماه آینده وارد موج هشتم 
کرونا خواهیم شد، از این رو الزم است تمهیداتى اندیشیده 
شود. زینلیان با اشاره به برگزارى ســتاد استانى کرونا در 

روزهاى گذشته، گفت: براساس پیش بینى ها، موج هشتم 
کرونا قریب الوقوع اســت، از این رو مقرر شد توصیه هاى 
پیشگیرى را به شهروندان داشته باشیم. معاون فنى مرکز 
بهداشت استان اصفهان خاطرنشــان کرد: درحال حاضر 
واکسن ســینوفارم در تمام مراکز بهداشتى موجود است، 
به غیر از سینوفارم ســایر واکســن ها مانند نورا، رازى و 
اسپایکوژن، ایرانى هســتند و افراد مى توانند براى تکمیل 
واکسیناسیون از آن ها استفاده کنند. وى گفت: درحال حاضر 
به جز توصیه هاى پیشگیرى کننده و رعایت شیوه نامه هاى 
بهداشتى که پیش تر مورد تاکید بود و تکمیل واکسیناسیون، 

توصیه خاص دیگرى مطرح نیست.

احتمال هجوم حیوانات وحشى 
به سکونتگاه هاى اصفهان

موج هشتم کرونا در اصفهان 
قریب الوقوع است

برخورد اتوبوس با کامیون
در اصفهان

رئیس پلیس راه اسـتان اصفهان اظهار داشت: ساعت 
7 صبـح روز شـنبه یـک دسـتگاه اتوبوس سـرویس 
کارکنان شبکه بهداشت شهرسـتان مبارکه در اتوبان 
شهید دستجردى روبروى شـهرك آزمایش از جلو به 
عقب با یک دسـتگاه خودروى بنز تانکر  برخورد کرد. 
اصغر زارع با بیان اینکه حادثه مذکور هیچگونه تلفات 
انسـانى دربر نداشـته، افزود: فقط 5 نفر از سرنشـینان 
اتوبوس دچار مجروحیت سـطحى شـدند که توسـط 
نیروهاى اورژانس به آنان امدادرسانى شد. فرهاد کاوه 
آهنگران سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمات 
ایمنـى شـهردارى اصفهـان هم در ایـن بـاره عنوان 
کرد: این تصادف منجـر به مصدومیـت خفیف راننده 
اتوبوس و محبوس شـدن 10 نفر مسـافر آن شـد که 
آتش نشانان از ایستگاه هاى شـماره 12 و 13 به محل 

حادثه اعزام شدند. 

بارش اصفهان را فرا مى گیرد
کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اصفهان 
گفت: سامانه بارشـى جدید امروز یک شـنبه استان را 
تحت تاثیر قرار مى دهد. محمد رضا رفیعى افزود: شدت 
این موج براى مناطـق غربى و نیمه شـرقى و تا حدود 
مناطق مرکزى پیش بینى شده اسـت که بارش برف، 
مه آلودگـى و کاهش دیـد را به همـراه دارد. وى گفت: 
همچنین از روز سه شـنبه هفته جارى سـامانه بارشى 

دیگرى وارد استان خواهد شد.

خبر

دریاقدرتى پور
چند روز دیگر قرار اســت بودجه شهردارى اصفهان به 
شوراى شهر تقدیم شود تا بعد از چکش کارى به تصویب 
برسد. شهردار اصفهان گفته اولویت بودجه سال آینده، 
محیط زیست و حمل و نقل خواهد بود؛ دو موضوعى که 
امسال اصفهان با شرایط ویژه اى با آن دست به گریبان 
بود تا جایى که شــاید روزهاى پاك اصفهان به تعداد 
انگشتان دست مى رســید و وضعیت حمل و نقل نیز با 
قریب 70 درصد فرسودگى روبه رو بود. حاال على قاسم 
زاده در گفتگوى رادیویى اعالم کرده که قرار است حمل 
و نقل و محیط زیســت در صدر فهرست فعالیت هاى 
اجرایى شهر در ســال آینده قرار گیرد و عمده بودجه با 

نگاهى ویژه تر به این دو مسئله نگاه کند.
گرچه در بودجــه شــهردارى اصفهــان راهبردها و 
سیاست هاى اجرایى دیگرى نیز برنامه ریزى شده که 
قرار است جزو مأموریت هاى شهر باشد اما به نسبت این 

دو اولویت، چندان پررنگ نیست. 
اما به نظر مى رسد که شــهر عریض و طویل اصفهان 
نیازمنــد اولویت هــاى دیگرى هم هســت تا عدالت 
بودجه اى در آن رعایت شود. عده اى معتقدند که بودجه 
هاى ساالنه تا به امروز آنطور که باید و شاید در مناطق 

حاشــیه اى و محروم صرف نشده است. به خصوص در 
مناطق بى دفاع اصفهان که همیشه مورد بى مهرى قرار 

گرفته    اند و سهم کمى در بودجه داشته اند.
گرچه هر سال عدالت شــهرى در بودجه ارائه شده به 
شوراى اسالمى شــهر دیده مى شــود و همواره جزو 
سیاست هاى کالن اصفهان بوده است اما این سیاست 
تئوریک کمتر به برنامه هاى عملى و اجرایى تبدیل شده 
است و حاال باید دید که در پایان سال 1401 چطور مى 

توان در رابطه با آن قضاوت کرد. 
بافت هاى فرسوده، تکمیل پروژه هاى نیمه تمام و توجه 
به پروژه هاى کوچک مقیاس محلى از جمله تکلیفاتى 
است که شهردارى همیشه به آنها توجه کرده است اما با 
این وجود بودجه هاى هر ساله نتوانسته دردهاى اصفهان 
را مرهم بخشد و همین عامل باعث شده که مثًال هر سال 

بر حجم بافت فرسوده اصفهان اضافه شود.
به نظر مى رسد شهردارى اصفهان باید در راستاى عدالت 
محورى در شهر به مسائل دیگرى هم توجه داشته باشد 
از جمله اینکه نگاهى هم به مناطق کم برخودار کرده و 
یا در راستاى بازآفرینى محالت و نزدیک کردن آنها به 
شاخص هاى برخوردارى اولویت هایى را در نظر بگیرد.

توســعه متوازن مناطــق و محالت و دسترســى به 

زیرساخت ها از جمله مشــکالتى بوده که سالیان سال 
است اصفهان با آن دست به گریبان بوده و با وجود اینکه 
در بودجه سال هاى مختلف به آنها اشاراتى شده اما رقم 
اختصاص یافته به آن چندان دندانگیر نبوده که بتواند بر 

روى مسائل کلیدى زوم کند.
به این ترتیب چه وقتى قانون درباره عدالت در شهر حرف 
مى زند، چه شوراى شــهر در این باره تصمیم مى گیرد 
و چه زمانى که شــهردارى شــروع به برنامه ریزى و 
اقدام مى کند، همواره در سنوات مختلف تعیین بودجه 
مفاهیم محدودى مورد توجه قرار گرفته اســت، حال 
آنکه کارشناسان معتقدند پیوست عدالت براى شهرى 
پر مسئله همچون اصفهان باید مفصل تر از اینها باشد. 
به خصوص در شمال اصفهان که بافت ریزدانه اى دارد، 
یعنى پر است از خانه هاى کوچک تنگ به هم چسبیده 
و به دور از معمارى مشخص و اشباع شده از خیابان ها 
و کوچه ها و معابر کج و کوله که هچکدام مهندسى ساز 
نیستند مى طلبد که بودجه هاى عمرانى بیشترى در نظر 
گرفته شود یا در برخى از نقاط شــهر که از محرومیت 
بیشترى برخوردار هستند باید به صورت نقطه اى بودجه 

بیشترى در نظر گرفته شود.
محمدعلى پورنیا، کارشناس مسائل شهرى در این رابطه 

معتقد است: اساسًا در کشور ما از دهه ها قبل چه وقتى 
دولت ها دست به کار شده اند و چه شهردارى ها، هیچ 
کدام بر مبناى تحقق عدالت کار نکرده اند چرا که عدالت 
در نظر آنها توزیع یکســان بوده اســت، حال آنکه این 

مساوات است نه عدالت.
این کارشــناس تأکید دارد که اگر قرار اســت اقدامات 
مدیران شهرى داراى پیوست عدالت باشد باید ویژگى ها 
و نیازهاى هرمنطقه به تفکیک شناسایى شود و امکانات 

و خدمات براین مبنا میانشان توزیع شود. 
به گفته پورنیا، مهمترین تفاوت شمال و جنوب اصفهان، 
حتى شــرق و غرب آن در تفاوت فرهنگى مردمان این 
مناطق است، تفاوتى که نیازهاى مخصوص به خود و در 

نتیجه عدالتى متناسب را مى طلبد.
با این توضیحات چندان غریب نیست که چرا بسیارى 
از مناطق شمالى اصفهان در جا مى زنند و سنگینى انگ 
محرومیت را تحمل مى کنند. براى به هم ریختن این 
معادله نیاز است که بودجه شهر به شکل درستى تقسیم 
شود چرا که اصفهان به غیر از اولویت در مسائل حمل و 
نقل و محیط زیست اولویت هاى دیگرى نیز دارد که باید 
در نظر گرفته شود تا توزیع بودجه به شکل عادالنه اى 

به ثمر بنشیند.

اولویت هاى اصفهان بیشتر از حمل و نقل و محیط زیست است 

بودجه شهر را درست 
چکش کارى کنید 

رئیس پلیــس آگاهى فرماندهــى انتظامى اســتان اصفهان از 
دستگیرى 2 سارق شیک پوشى که با دستبرد به 27 منزل در شهر 

اصفهان، 50 میلیارد ریال به جیب زده بودند، خبر داد.
حسین ترکیان اظهار داشت: در پى شکایت تعدادى از شهروندان 
ساکن در حوزه غرب، شرق و جنوب شهر اصفهان کارآگاهان پس 
از حضور در مح ل هایى که مورد دستبرد قرار گرفته بودند به بررسى 
علمى و تخصصى و جمع آورى آثار بجامانده از سارقان پرداخته و 
سرانجام با یک سرى اقدامات هوشمندانه خود توانستند هویت 2 

نفر که در این سرقت ها دست داشتند را به دست آوردند.
ترکیان گفت: در بررسى هاى بیشتر مشخص شد سارقان پس از 
شناسایى منازل افراد متمول براى اینکه کسى به آن ها شک نکند 
با لباس هاى شیک و مجلسى به صورت پیاده به محل سکونت 
آن ها رفته و پس از اطمینان از عدم حضور ســاکنان، با شگردى 
خاص وارد منازل آن ها شده و اموال با کم حجم و با ارزش نظیر 
سکه، طال، وجه نقد و ارز را سرقت و به سرعت از صحنه متوارى 

مى شدند.
وى بیان کرد: کارآگاهان محل سکونت سارقان شناسایى و دو تیم 
عملیاتى براى دستگیرى سارقان به محل اعزام شده و هر دو نفر 
در این عملیات دستگیر و به پلیس آگاهى استان اصفهان انتقال 
یافتند ضمن اینکه در بازرسى به عمل آمده از مخفیگاه متهمان 
اموال مسروقه زیادى از قبیل دستگاه قهوه ساز، سکه بهار آزادى، 

طالجات، ارز، مودم و ادکلن کشف شد.
وى با بیان متهمان در برابر مدارك و مستندات و ادله محکم پلیس 
صراحتاً به 27 فقره ســرقت از منازل مردم اقرار کردند، ادامه داد: 
کارشناسان مربوطه ارزش کل اموال مسروقه توسط متهمان را 
بالغ بر 50 میلیارد ریال ارزیابى کردند که در این خصوص شناسایى 
و دستگیرى اموال مالخر یا مالخران در دستور کار پلیس قرار دارد.

 27 منزل در اصفهان 
هدف سارقان شیک پوش

آگهى انحالل
شــرکت ســهامى خاص مهــر تجهیز رهــام به شناســه ملى 
14011157453 و به شماره ثبت 71057 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1401/06/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد شــرکت منحل گردید و محمدرضا احمدى دستگردى 
به کد ملــى 1286134935 به عنوان مدیــر تصفیه براى مدت دو 
سال انتخاب گردید . نشانى شــرکت منحله در حال تصفیه استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
شاهزاده ابراهیم ، خیابان چهارباغ عباســى ، خیابان کواالالمپور ، 
پالك 13- ، ساختمان هزار ویک شب ، طبقه دوم ، واحد شمالى کد 
پســتى 8134635181 اعالم گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1438280)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فروشگاه الماس مشتاق اسپادان به شناسه ملى 14005431550 
و به شــماره ثبت 55204 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/09/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ 4.000.000.000 ریال 
به مبلغ 9.000.000.000 ریال منقسم به 900000 سهم 10.000 ریالى با نام عادى 
که تماما از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1438288)
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فرهاد مجیدى براى تقویت تیمش بازیکن سابق پرسپولیس 
را مى خواهد. مجیدى به مدیران تیم االتحاد کلبا اعالم کرده 
تا مذاکرات خود را براى بــه خدمت گرفتن یورگن لوکادیا 
آغاز کنند. سران این تیم که از درخشش ستاره هلندى در 
لیگ ایران با خبر هستند از این پیشنهاد استقبال کرده اند 
و آماده اند تا با ارائه پیشنهاد مالى سنگین این بازیکن را به 
امارات ببرند. لوکادیا قبل از پایان نیم فصل ایران را ترك 
کرد. این مهاجم هلندى در زمان حضورش در جمع سرخ ها 

موفق شده 6 گل براى تیم به ثمر برساند.

فرهاد به دنبال 
مهاجم سرخ ها
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در پایــان رقابت هــاى دوومیدانى داخل ســالن قهرمانى 
باشگاه هاى کشور در بخش مردان که در آن 200 ورزشکار در 
قالب 8 تیم به مصاف یکدیگر رفتند تیم ذوب آهن به عنوان 
قهرمانى دست پیدا کرد و تیم هاى پلیمر خلیج فارس خرم آباد و 
نفت تهران به ترتیب دوم و سوم شدند. در جریان این مسابقات 
حمیدرضا کیا  از ذوب آهن با 16/41 متر در پرش طول موفق 
شد به حدنصاب هاى تعیین شده توسط فدراسیون دوومیدانى 

براى اعزام به قهرمانى آسیا دست پیدا کند.

ذوب آهن قهرمان شد
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تیم فوتبال کایسرى اســپور با گلزنى مجید حســینى در 
ســوپرلیگ ترکیه پیروز شــد. جمعه شــب در چارچوب 
هفته نوزدهم ســوپرلیگ ترکیه کایسرى اسپور 4 بر یک 
سیواس اسپور را شکســت داد. مجید حسینى (23)، کمن 
(31 و 69) و سازدقى (41) براى کایسرى اسپور گل زدند. 
تک گل تیم میهمان این مســابقه را یالچین در دقیقه 52 
به ثمر رســاند. مجید حســینى حضور کاملى در ترکیب 
کایسرى اسپور داشت و على کریمى نیز از دقیقه 85 براى 
این تیم وارد میدان شد. در جدول رده بندى سوپرلیگ ترکیه 

کایسرى اسپور با 26 امتیاز هشتم است.

گلزنى مدافع ایرانى 
در ترکیه

مدافع ملى پوش تیم پرسپولیس ادعا کرده بود اگر اولین گلش را براى این 
تیم بزند گل هاى بعدى پشت سر آن خواهد آمد.

مرتضى پورعلى گنجى همواره به عنوان یک مدافع گلزن شناخته مى شود. 
این بازیکن که با عالقه ویژه به شماره هشت گل هاى جذابى را نیز در طول 
دوران بازى اش به ثمر رســانده بود تا این هفته موفق یه گلزنى با پیراهن 

پرسپولیس نشده بود.
او در مصاحبه خود در مورد گل نزدنش در پرسپولیس گفته بود: «هنوز پایم 
به گلزنى در پرسپولیس باز نشده است. کار من البته اول از همه دفاع کردن 
اســت و امیدوارم به تیمم کمک کنم تا بتوانیم کلین شیت کنیم و نتیجه 
کسب کنیم. البته مطمئن هستم اگر بتوانم اولین گلم را بزنم، گل هاى بعدى 

هم پشت سر آن مى آید.»
مرتضى در بــازى با ون پارس وقتــى تیمش نیاز مبرمى به گل داشــت 

جلو کشــید و در یک ریباند گل دوم ســرخ ها را به ثمر 
رساند. شماره هشت پرســپولیس همچنین یکى از 
پنالتى زن هاى این تیم در بــازى حذفى بود که با 
ساق هاى مطمئن پشت توپ ایســتاد و با شوتى 
محکم بدون حرف و حدیث براى بار دوم در بازى 

دروازه ون پارس را باز کرد.
حاال باید دید ادعاى مرتضى پورعلى گنجى در 
مورد گلزنى براى پرسپولیس درست از آب در 

مى آید و او پس از باز کردن دروازه ون پارس 
در جام حذفى، در بازى هاى حساس 
لیگ هم مى تواند براى قرمزها گل 

بزند یا خیر.

ادعاى مدافع ملى پوش درست از آب درمى آید؟
راى دادگاه عالــى ورزش در  خصــوص پرونده 
بوژیدار رادوشوویچ، دروازه بان اسبق پرسپولیس 

صادر و به باشگاه اعالم شد.
براســاس این راى توافق چندى پیش باشــگاه 
پرسپولیس و رادو تایید و مقرر شد مطالبات وى 

طى یکسال در چهار قسط  پرداخت شود.
مهلت اولین قســط رادوشــوویچ دوشنبه است 
اما باشگاه پرســپولیس موفق شد با تالش رضا 
درویش، پنج روز زودتر قســط اول مطالبات او 

را پرداخت کند.
اگر مصالحه باشگاه پرسپولیس و رادوشوویچ به 

امضا نمى رســید و راى فیفا توسط دادگاه عالى 
ورزش به باشگاه ابالغ مى شد، باشگاه باید کل 
مطالبات رادو را یکجا  پرداخت مى کرد. همچنین 
مبلغ پرداختى که در  راى فیفا آمده، بیشتر  از رقم 
توافق بــود و هزینه هاى بلیت بازیکن و ســود 
سالیانه 5 درصد هم باید پرداخت مى شد. ضمنا 
اگر  ظرف مدت 45 روز مطالبات پرداخت نمى شد، 
مشکالت قبلى مانند بسته شــدن پنجره نقل و 
انتقاالت و جرایم کمیته انضباطى و هزینه هاى 
دادرســى و به مخاطــره افتادن صــدور مجوز 

حرفه اى به وجود مى آمد.

پرسپولیس با گلر سابق خود مصالحه کرد
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شیخ دیاباته یک ماه قبل در دیدار تدارکاتى پرسپولیس با 
سپاهان مصدوم شد تا روند درمانى اش را طى کند. اکنون 
او آماده بازگشــت به تمرینات گروهى تیم تحت هدایت 
یحیى گل محمدى اســت. به نظر مى رســد وى مشکلى 
براى همراهى تیمش در دیدار مقابل ذوب آهن نداشــته 
باشد. این دیدار روز جمعه 30 دى ماه از هفته شانزدهم لیگ 
برتر فوتبال باشگاه هاى ایران و در ورزشگاه آزادى برگزار 
مى شود. او از زمانى که به پرسپولیس پیوسته است، بیش از 
70 روز را به دلیل مصدومیت هاى مختلف در کنار تیم نبوده 
و به همین دلیل هواداران از خرید وى ناامید شده اند. با توجه 
به جدایى یورگن لوکادیا از پرســپولیس و در روزهاى که 
پرسپولیس مهاجم تخصصى ندارد، بازگشت شیخ به دوران 

آمادگى بهترین خبر براى سرخپوشان پایتخت خواهد بود.

دیاباته به مصاف با
 ذوب آهن مى رسد

بازیکن ایرانى تیم فوتسال واین آلبالى اسپانیا گفت: در 
بهترین و سخت ترین لیگ فوتسال جهان بازى مى کنم 

و از حضور در آلبالى خوشحالم.
سعید احمدعباسى یکى از سه بازیکن تیم ملى فوتسال 
ایران به همراه مسلم اوالدقباد و حسین طیبى است که 

این فصل راهى لیگ اسپانیا شد.
احمدعباسى که فصل گذشته با پیراهن تیم گیتى پسند 
آقاى گل لیگ برتر فوتسال شــد، چند ماه پیش به تیم 
واین آلبالى والدپنیاس اسپانیا پیوست تا نخستین تجربه 

حضورش در فوتسال اروپا را پشت سر بگذارد.
او که چندى پیش براى تعطیالت ســال نو میالدى در 

ایران بود، مجدداً به اسپانیا بازگشته و خود را آماده شروع 
نیم فصل دوم لیگ اســپانیا مى کند. والدپنیاس از 15 
هفته ابتدایى لیگ اســپانیا صاحب 25 امتیاز شده و در 

حال حاضر در رده پنجم جدول قرار دارد.
احمدعباسى درباره بازگشتش به اسپانیا بعد از تعطیالت 
سال نو گفت:از حضور در والدپنیاس خیلى خوشحالم. 
آنجا زندگى خوبى دارم و تمام تمرکزم روى فوتســال 
اســت. همچنین فکــر مى کنم لیگ اســپانیا بهترین 
و ســخت ترین لیگ جهان اســت اما براى من بسیار 

لذت بخش است.
احمدعباســى با بیــان اینکه تالش مى کنــد بهترین 

عملکرد را براى تیمش داشته باشــد، ادامه داد: روز به 
روز در حال پیشرفتم. در حال یادگیرى زبان اسپانیایى 

هستم و این به من در بازى کمک زیادى مى کند. 
وى درباره عالقه شدید مردم والدپنیاس به تیم فوتسال 
شهر خود خاطرنشــان کرد: در والدپنیاس مردم عالقه 
زیادى به فوتســال دارند و ما طرفــداران باورنکردنى 
داریم. عالقــه مردم به تیم مرا بســیار تحت تاثیر قرار 

داده است.
ملى پوش ایرانى تیم فوتسال واین آلبالى والدپنیاس در 
پایان گفت: اهداف بزرگى براى حضور در اسپانیا دارم و 

تمام تالشم را براى تیم خواهم کرد.

لیگ اسپانیا بهترین و سخت ترین لیگ جهان است

بر خالف تصور، سرمربى استقالل قصد ندارد مهاجمان 
تیمش را از لیست خارج کند.

اســتقالل در دور رفت یکى از بهتریــن تیم ها در ایجاد 
موقعیت و یکى از بدترین تیم ها در استفاده از موقعیت ها 
بود. این موضوع این شــائبه را پیــش آورد که ریکاردو 
ساپینتو در پنجره زمســتانى یکى دو مهاجم را از لیست 
خارج و به جاى آنها مهاجمان جدیدى را بخدمت خواهد 

گرفت.
یکى از مهاجمانى که شائبه جدایى او از استقالل به وجود 
آمده سجاد شهباززاده است. مهاجمى که در سپاهان با 20 
گل زده آقاى گل شد اما در استقالل و در دور رفت یک 

گل هم نزده است.

ریکاردو ساپینتو در کنفرانس خبرى بعد از بازى با تراکتور 
تصمیمش را در مورد خــط حمله تیمش لــو داد. او در 
خصوص مشکالتى که تیمش در فاز تهاجمى دارد، این 
چنین گفت: «بازیکنانم در طول هفته خیلى خوب و سخت 
کار مى کنند. این مسائل عاطفى است . در تصمیم هاى آخر 
کار مى کنیم و کار را ادامه مى دهیم. بازیکنانم سعى دارند 
این موارد را اصالح و خودشان را تقویت کنند اما فوتبال 
است. برخى مواقع گل مى زنى و برخى مواقع گل نمى زنى. 
باید روى این مســائل کار کنیم تا مشکل حل شود. این 
وظیفه تهاجمى ما است. استفاده از توپ هاى آخر مشکل 
تمرین نیست. تمام تمریناتى که تدارك مى بینیم در بازى 
پیاده مى کنیم. برخى مواقع حریف خوب ظاهر مى شود. 

دروازه بان و مدافعانش عملکرد خوبى دارند. برخى مواقع 
هم خودمان باید خونســردتر باشــیم و تصمیم بهترى 
بگیریم اما این موضوع را حل خواهیم کرد. به بازیکنان 

خط حمله استقالل اطمینان کامل دارم.»
این صحبت ها بدین معنى است که خریدهاى ریکاردو 

ساپینتو در پنجره زمستانى در خط حمله نخواهد بود.

خروج ستاره سابق سپاهان از لیست فروش

وینگر اهل بوردوندى سپاهان با درخشش و دو پاس 
گل در اولیــن دیدار جام حذفى به نوعى شــاید ادامه 
حضور خــود در اردوى طالیى پوشــان اصفهانى را 

تضمین کرد.

الویس کامســوبا وینگر 26 ساله اهل بوردوندى که با 
پاسپورتى استرالیا از اف سى سیدنى به سپاهان منتقل 
شد، در حال حاضر با افزایش قیمت چیزى حدود 500 
هزار یورو در ترانسفر مارکت ارزش گذارى شده است، 
اما تا پیش از دیدار جام حذفى برابر ساپیا نتوانسته بود 

در ایران انتظارات را برآورده کند.
او اگرچه شروع امیدوارکننده اى در سپاهان داشت، اما 
رفته رفته جایگاه خود را در ترکیب اصلى به رقیبانش 

داد تا در پایان هفته پانزدهم تنهــا 6 حضور ثابت و 6 
حضور تعویضى بدون اینکه گل زده باشد یا پاس گل 

داده باشد، به نامش ثبت شده است.
با این حال در فاصله تعطیــالت نیم فصل و در بازه اى 
که ژوزه مورایس تمام توان خود را براى پوشش نقاط 
ضعف تیمش به کار گرفته، کامسوبا درخشى بهنگام 
داشت و با ارســال دو پاس گل براى شــهریار مغانلو 
در جریان پیروزى ســه بر صفر مقابل سایپا در مرحله 

یک شــانزدهم نهایى جام حذفى به نوعى شاید ادامه 
حضور خــود در اردوى طالیى پوشــان اصفهانى را 

تضمین کرد.
با این حال همچنان انتظارات از کامســوبا باالست و 
با توجه به اینکه در هفته هــاى اخیر لیگ برتر محمد 
على نژاد و فرشاد احمدزاده دو وینگر چپ و راست تیم 
بوده اند، باید دید این وضعیت در سپاهان براى وینگر 
سرعتى و تکنیکى استرالیایى چطور پیش خواهد رفت.

2پاس گل، ضامن بقاى 
کامسوبا در سپاهان

مرضیه غفاریان
خط آتش تارتار پاشنه آشیل این تیم سبزپوش اصفهانى 
در نیم فصل بوده است؛ برهمین اساس خریدن یک 
مهاجم ششــدانگ حداقل نیاز این تیم در بازار نقل و 
انتقاالتى است که چند روزى است چکش آن به زمین 
خورده اما هنوز هیچ خبرى از دادوستد رسمى در آن به 

گوش نرسیده است. 
تا کنون هیچ خبرى از انفجار بمب و شکار شاه ماهى 
توسط تیم هاى مدعى هم سرتیتر اخبار رسانه ها نشده  
است. هرچه بوده فقط حدس و گمانه زنى هایى است 
که یا نقل محافل ورزشى شده است و یا با قرارگرفتن 
روى خروجى خبرگزارى ها وایرال مى شود. بازار نقل 
و انتقاالت زمستانه در اصفهان هم آنچنان سردتر از 
روزهاى یخى دى ماه امسال دنبال مى شود که گویا 
مسئوالن نماینده هاى این شهر در لیگ برتر، سخت 

در خواب زمستانى فرورفته اند. 
پربیراه نیست که ســپاهان با توجه به ستاره هایى که 
در ابتداى فصل و در پنجره خرید و فروش تابســتانى 
به خدمت گرفته اصًال قصدى براى ورود به این بازار 
و ایجاد تغییر در ترکیب تیم مورایس نداشــته باشــد 
اما همشهرى طالیى پوشــان دیار زاینده رود با توجه 
به خریدهاى نه چندان پرســود پیــش فصل خود و 
همچنین آسیب دیدگى بازیکنان کلیدى اش در جریان
 بازى هاى نیم فصل نخســت باید براى کسب نتایج 
بهتر در ادامه راه حتمًا دســت به ترمیم پیکر نحیف و 

زخم خورده گاندوها بزند.
عملکرد ضعیــف ذوب آهنى ها در خط حمله نشــان 
دهنده آن است که اولویت این تیم اصفهانى در نقل و 

انتقاالت کنونى باید جذب فوروارد زهردار و تمام کننده 
براى خط حمله تیم تارتار باشــد. همان نقطه اى که 
سعید باقرپسند در نیم فصل دوم لیگ گذشته با گلزنى 
در آن بازى ها را براى سبزو ســفیدهاى اصفهان در 
مى آورد اما حاال مدتى اســت به دلیل آسیب دیدگى 
رباط صلیبى اش در ابتداى این فصل از قرارگرفتن در 

ترکیب ذوب آهن بازمانده است و همین موضوع دست
 ذوبى ها را کــه در فصل نقل و انتقاالت تابســتانه با 
تکیه بر توانایى این بازیکن در این پست با قدرت عمل 

نکردند در پوست گردو گذاشته است.
ذوب آهن بدون باقرپسند و همچنین در ادامه با توجه 
به مصدومیت دیگر مهاجم کلیدى خود یعنى ســجاد 

آشورى که 2 گل را در 15 بازى ابتدایى به ثمر رساند 
و روى چند گل دیگر تیمش هم با پاس گل یا گرفتن 
پنالتى نقش بسزایى داشت آنچنان که باید و شاید در 

امر گلزنى موفق عمل نکرد.
این تیم اصفهانى در پایان نیم فصل با 13 گل زده در 
15 بازى در مجموع کمتر از یک گل در هر دیدار را در 

کارنامه خود در حمله ثبت کــرده که با توجه به اینکه 
مهاجمان این تیم تنها 7 بار در گشــودن سنگر رقبا 
موفق عمل کرده اند و دیگر گل هاى این تیم به دست 
مدافعان و هافبک هاى سبزپوش به ثمر رسیده است 
مى توان گفت این آمار ضعیفى براى خط حمله یکى از 
پرافتخارترین تیم هاى ایرانى به حساب مى آید. از اینها 
بدتر هم اینکه چند روز پیش این تیم باریشه اصفهانى 
که با کســب 4 عنوان قهرمانى در جام حذفى یکى از 
موفق ترین تیم هاى این رقابت ها بوده به دلیل ناکامى 
مهاجمانش در گلزنى در نخستین دیدار حذفى امسال 

مغلوب حریف شد و از راهیابى به دور بعدى باز ماند.  
با این تفاسیر ذوب آهن براى  کسب نتایج بهتر در نیم 
فصل دوم لیگ برتر و صعود به رده هــاى باالتر  در 
جدول این رقابت ها نیاز مبرم به تجدید قوا در جوخه 
آتش خود دارد. مدیران این تیم اصفهانى باید هرچه 
زودتر و تا بقیه تیم ها با قدرت و بودجه بیشتر وارد بازار 
نشده اند از خواب زمستانى بیدار شوند تا شاید این بار 
موفق شوند حداقل یکى دو ستاره لیگ را در سبد خرید 
گاندوها قرار دهند. این اتفاق دور از دسترس نیست و 
فقط کافى است کمى سرکیسه را شل کرد و به جاى 
جمع آورى چندین بازیکن دیپورتى و ناکارآمد با صرف 
پول کمتر، دست روى یک مهره اما شاه ماهى با تجربه 
و تأثیرگذار گذاشت. کم نیســتند فورواردهایى که از 
توانایى مورد نیاز براى کمک به ذوب آهن براى ارتقاى 
آمار هجومى این تیم برخوردارند اما در تیم هاى کنونى 
شــان به دلیل حضور چندین ســتاره، پشت ترافیک 
مهاجمان بازى به آنها نمى رسد و از گوشه و کنار شنیده 

مى شود که ساز جدایى کوك کرده اند. 

ماهى را هروقت از آب بگیرید تازه است اما؛

ذوب آهن باید زودتر از خواب زمستانى بیدار شود

هافبک دفاعــى شــیرازى ســپاهان یکى از 
بازیکنانى به شــمار مى رود که سرمربى پرتغالى 
سپاهان دوست ندارد او در ترکیب اصلى تیمش 

حضور نداشته باشد.
رقابت هاى نیم فصــل اول لیــگ پانزدهم در 
شرایطى با کســب رتبه دومى براى سپاهان به 
پایان رسید که یک نکته جالب توجه در ترکیب 
این تیم دیده شــد و آن هم حضور همیشــگى 

مسعود ریگى در ترکیب اصلى تیم بود.
ریگى یکى از خریدهاى محــرم نویدکیا براى 
تقویت ســپاهان در لیگ بیست ویکم بود، اما در 
سالى که طالیى پوشــان اصفهانى فراز و نشیب 
عجیبى را تجربه کردند، این خرید مهم اسطوره 

فوتبال اصفهان هم شرایط خوبى نداشت تا در 
پایان نویدکیا تصمیم به جدایى بگیرد.

با این حال، مسعود ریگى در دومین سال 
حضورش در سپاهان به خوبى توانسته 
انتظارات ژوزه مورایس را برآورده کند. 

او، اگر نگوییم کلیدى ترین، یکى از 
مهره هاى بسیار تاثیرگذار 

سپاهان در مسابقات به 
شمار مى رود و آهنگ 
حرکتى طالیى پوشان 
اصفهانى با تصمیمات 
و تفکرات این بازیکن 
تنظیــم مى شــود. او 
عــالوه بر تشــکیل 

دیوارى مستحکم با استفاده از هافبک هاى تیم 
در فاز دفاعى، در اکثر مواقع با پاس هاى کوتاه و 
دقیق و گاهى هم با پاس هاى بلند سپاهان را به 

فاز تهاجمى مى برد.
ریگى یک خط جلوتر از خــط دفاعى چهارنفره 
سپاهان به عنوان تک هافبک دفاعى تیم حضور 
دارد و مهارت او در رساندن توپ به دو بازوى خود 
در خط میانى و همین طور مدافعین و وینگرهاى 
چپ و راست بخش پراهمیتى از استراتژى تیمى 

مورایس در سپاهان به شمار مى رود.
سپاهان با ســرمربى و کادر جدید پرتغالى خود 
ایده آل نتیجه نگرفته و همچنان 5 امتیاز با صدر 
جدول فاصله دارد، اما مورایس در اولین دیدار جام 
حذفى هم از مسعود ریگى در ترکیب اصلى 
تیمش استفاده کرد تا اهمیت این بازیکن 
در پازل تیمى سپاهان بیش از پیش به 

چشم بیاید. 
در واقع ریگــى تاکنون تنهــا بازیکن 
سپاهان به شمار مى رود که در تمامى 
بازى هاى این فصل (15 بازى 
لیــگ و یک بــازى جام 
حذفى) حضور داشــته 
و بایــد دیــد در ادامه 
چــه عملکــردى در 
ترکیب طالیى پوشان 
اصفهانى در فصل جارى 
به نمایش خواهد گذاشت.

مورایس، رهبر ارکستر سپاهان را تغییر نمى دهد

ثمر م ســرخ ها را به
همچنین یکى از 
حذفى بود که با
ـتاد و با شوتى
ر دوم در بازى 
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ن پارس
س 
ل 

رمى آید؟

ر و یى ج ز و ى

شرایط خوبى نداشت تا در 
 به جدایى بگیرد.

گى در دومین سال 
ن به خوبى توانسته 
س را برآورده کند. 

 ترین، یکى از 
رگذار 

 به 
گ 
ن 
ت 
ن 
و 
ل 

ر حذفى هم از مسعود
تیمش استفاده کر
در پازل تیمى س

چشم بیاید. 
در واقع ریگــى
سپاهان به شما
بازى ها
لیــ
ح
و

ت
اص
ن به



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دنیــاى حــرام چونــان مــار اســت، کــه پوســتى نــرم وزهــرى کشــنده 
دارد؛ پــس از جاذبــه هــاى فریبنــده آن روى گــردان، زیــرا زمــان 
ــدوه آن را از ســر بیــرون کــن،  ــد و ان کوتاهــى در آن خواهــى مان
زیــرا کــه یقیــن بــه جدایــى و دگرگونــى حــاالت آن دارى و آنــگاه 
کــه بــه دنیــا خــو گرفتــه اى بیشــتر بتــرس، زیــرا کــه دنیاپرســت تا 
بــه خوشــگذرانى اطمینــان کــرد زود او را بــه تلخکامــى کشــاند و 
هــرگاه کــه بــه دنیــا انــس گرفــت و آســوده شــد، نــاگاه بــه وحشــت 

موال على (ع)دچــار مــى شــود.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

کنفرانس بین المللى نوآورى و فنــاورى تولید و فرآورى 
گیاهان دارویى با حضور مقامات اســتانى و ملى و اساتید 
دانشگاه هاى خارج کشور در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، مسعود 
گلشیرازى رئیس پارلمان بخش خصوصى اصفهان در این 
رویداد وجود واحدهاى ســنتى و صنعتى فرآورى گیاهان 
دارویى در سطح استان را گویاى این مطلب دانست که با 
انجام اقدامات حمایتى در مدیریت کالن استان، این حوزه 
طى چند سال گذشته رشد مطلوبى یافته و الزم است براى 

توسعه تمرکز بیشترى در این زمینه شود.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان ضمن ابراز خرسندى از توسعه 
فرهنگ صادرات گیاهان دارویى در استان اصفهان گفت: 
پارلمان بخش خصوصى اصفهــان در دوره نهم فعالیت 
خود، ساز و کار سراى نوآورى را به منظور تعامل صنعت و 
دانشگاه به منظور کمک به حل چالش هاى صنایع ایجاد 
کرده که مى توان از ایــن ظرفیت ها براى فراگیرى دانش 

توسعه اقتصادى استفاده کرد.
رئیس اتاق اصفهان مهم ترین ضعف اقتصاد ملى و استان 
را عدم حضور حرفه اى و عالمانــه در بازارهاى صادراتى 
دانست.حسین زینلى، مجرى طرح گیاهان دارویى وزارت 
جهاد کشاورزى نیز با انتقاد از اینکه تحقیقات در کشورمان 
مسیر متفاوتى نســبت به حوزه اجرایى طى مى کند، بیان 

کرد: این در حالى است که بازار هم نیازهاى متفاوتى دارد. 
این نقیصه در کشور ترکیه هم وجود داشت که توانستند با 
هم گرایى آن را رفع کنند. وى افزود: هم اکنون کشور آلمان 
48 میلیارد دالر صادرات گیاهان دارویى دارد، درحالى که 
کل گردش مالى گیاهان دارویى در کشــورمان 3 میلیارد 
دالر در سال اســت که تنها 500 تا 600 میلیون دالر آن 

مربوط به صادرات مى شود. 
همچنین امیررضا نقش، معاون هماهنگى امور اقتصادى 
اســتاندارى اصفهان با بیــان اینکه قطع وابســتگى به 

درآمدهاى نفتى، تنها از طریق تولیــدات با ارزش افزوده 
باال محقق خواهد شد، افزود: در صنایع کوچک و متوسط 
به ویژه تولید و فرآورى گیاهــان دارویى، فرصت طالیى 

وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم. 
وى سهم 4دهم درصدى در حوزه صادرات گیاهان دارویى 
کشورمان را با توجه به برخوردارى از شرایط خوب اقلیم هاى 
اکولوژیک، بسیار ناچیز دانســت و  تصریح کرد: در استان 

شرایط خوبى وجود دارد که نیازمند حرکتى بزرگ است. 
نقش، نقص بزرگ تولید در کشــورمان را عــدم اقدام در 

بحث تکمیل زنجیره هاى ارزش راهبردى دانست و گفت: 
الزم است در حوزه زنجیره ارزش گیاهان دارویى، از بذر تا 

صادرات سرمایه گذارى ویژه اى شود. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى انجام اقداماتى 
در حوزه خلق ارزش در زنجیره هاى پس از تولید را موجب 
ایجاد ارزش افزوده باالتر دانست و تصریح کرد: الزم است 
استان هاى مســتعد در این حوزه این موارد را در سیاست 

کالن خود قرار دهند تا کمیت و کیفیت تولید ارتقا یابد.  
وى گفت: تحقق رشد اقتصادى با استفاده از توان بخش 
خصوصى واقعیتى اثبات شــده اســت و ما در استان به 
اســتخراج فرصت هاى سرمایه گذارى اســتان در قالب 
بســته هاى ســرمایه گذارى با کمــک اتــاق بازرگانى 

پرداخته ایم. 
مهرداد مرادمند، مدیرکل جهاد کشاورزى استان اصفهان 
نیز جایگزینى گیاهان دارویى خصوصًا در مناطق مواجه 
با کمبود آب کشــاورزى را در شــرایط خشکسالى بسیار 
مهم دانست و گفت: توجه به مســائل مربوط به فرآورى، 
صادرات و بازاریابى نوین در این زمینه نیز از اهمیت زیادى 

برخوردار است. 
وى با بیان اینکه سطح کشــت گیاهان دارویى در استان 
اصفهان 11 هزار و 420 هکتار مى باشد، تصریح کرد: گل 
محمدى، زعفران، آنغوزه، آویشن، بابونه و موسیر بیشترین 

سطح تولید را به خود اختصاص داده اند. 

در کنفرانس بین المللى نوآورى و فناورى تولید و فرآورى گیاهان دارویى عنوان شد؛

مشــاور مدیرعامــل درامور بانــوان و خانــواده آبفــاى اســتان اصفهان به 
مناســبت هفتــه گرامیداشــت والدت حضــرت زهــرا (س) و مقــام مادر 
وروز زن بــه همــراه تعــدادى از بانوان و مســئول امــور فرهنگــى ودینى 
این شــرکت در دیداربــا خانــواده یکــى از کارکنان فــداکار آبفــا و مدافع 
ســالمت، از صبر، اســتقامت و از خود گذشــتگى مادر و همســر آنها تقدیر و

 تشکر نمود.نوشین منصوریان اعالم کرد: 15 سال پیش اسدا... اباذرى یکى از 

کارکنان آبفا در حین خدمت رسانى به مردم دچار حادثه شد و از آن زمان تا کنون 
همسرش با صبورى و مراقبت از او نقش موثرى در بازیابى سالمتى مجدد وى 
داشته است.وى گفت: بى شک بازیابى سالمت جسمانى این همکار گرامى مرهون 
زحمات بى دریغ و صبورى همسر وى اســت چرا که وفادارى و فداکارى توام با 
عالقه، منجر به کسب سالمتى مجدد وى شد و از خودگذشتگى این همسر فداکار 
نقش موثرى در پایدارى کانون گرم خانواده آقاى اباذرى داشت که جاى قدردانى و 

تشکر دارد.مشاور مدیرعامل درامور بانوان و خانواده آبفاى استان اصفهان به تکریم 
یکى از خانواده هاى مدافع سالمت در اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: دکتر حامد 
مردانى از پزشکان بیمارستان صدوقى از جمله مدافعان سالمت به شمار مى آید 
که با تالش شبانه روزى در درمان مبتالیان به ویروس کرونا جان خود را در راه 
خدمت به مردم تقدیم نمود و بر همین اساس جمعى از بانوان به همراه مسئول امور 

فرهنگى آبفا از خانواده این مدافع سالمت دلجویى کردند.

تقدیر از مادر و همسر مدافع سالمت و همسر یکى از کارکنان آبفا

تعریف پروژه هاى ذوب آهن با 
2 پیوست  زیست محیطى و کاهش مصرف آب

افزا یش تسهیالت پرداختى 
بانک کشاورزى در اصفهان 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت 23 دى 
ماه سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان با بیان این که 
تاسیس ذوب آهن اصفهان موجب شد صنعت فوالد 
در ایران به عنوان یک آرزوى دیرینه محقق شود،  
گفت : این صنعت با محوریت ذوب آهن اصفهان 
پس از پیروزى انقالب شــکوهمند اسالمى ، رشد 
شگفت انگیزى یافت و امروز به لحاظ تولید فوالد 

در بین ده کشور برتر دنیا قرار داریم .
ایرج رخصتى به نقش ذوب آهن اصفهان در شکل 
گیرى صنعت فوالد کشــور و تربیت بیش از 100 
هزار نیروى متخصص که در سایر صنایع مشغول 
به کار شدند ،پرداخت و گفت : این مجتمع عظیم 
صنعتى در راستاى مسئولیت هاى اجتماعى خود 
در نیم قرن گذشــته خدمات بســیارى به جامعه 
ارائه داده اســت که از آن جمله مى توان به اعزام 
نیرو به جبهه ها و پشــتیبانى فنى و تجهیزاتى در 
دوران دفاع مقدس ، ساخت اتوبان اصفهان - ذوب 
آهن ، ورزشگاه بزرگ فوالدشهر ، بیمارستان شهید 

مطهرى و بسیارى موارد دیگر اشاره نمود .

وى در خصــوص پایبنــدى ایــن شــرکت به 
حفظ محیط زیســت ، ضمن اشــاره بــه ایجاد 
16 هــزار و 500 هکتار جنگل دســت کاشــت ، 
اظهار داشــت : تمامــى پروژه هــاى ذوب آهن 
اصفهــان بــا پیوســت هاى زیســت محیطى و 
صرفــه جویــى در مصــرف آب تعریــف و اجرا 

مى شود .
وى افزود: ذوب آهن اصفهــان از دیرباز مباحث 
زیست محیطى را در ســه مقوله آب، خاك و هوا 
مدنظر داشته و با اجراى پروژه هاى مختلف مانند 
بک فیلترها، الکتروفیلترها، درب هاى فلکسیل و... 
در راستاى اســتانداردهاى  زیست محیطى اقدام 
مى کند که تمــام این اقدامات از طریق ســازمان 

حفاظت محیط زیست بازرسى و پایش مى شود.
وى در خصوص شرایط کنونى ذوب آهن گفت : با 
تالش همکاران، در سال گذشته و همچنین سال 
جارى ، رکوردهاى جدیــدى در تولید چدن مذاب 
در تاریخ ذوب آهن اصفهان ثبت شده است و این 

روند ادامه دارد . 

مدیر روابط عمومى بانک کشاورزى استان اصفهان 
از افزایــش 89 درصدى پرداخت تســهیالت به 
متقاضیان در ســالجارى نســبت به سال 1400 

خبر داد.
حشمت ا... صفرى در کارگروه روستایى و عشایرى 
استان اصفهان، مجموع ارقام تسهیالتى پرداخت 
شده در سال 1401 را 72 هزار میلیارد ریال اعالم 

کرد.
وى اضافــه کرد: بــراى مثال از محل توســعه و 
گسترش طرح هاى سرمایه اى کشاورزى بند الف 

تبصره 18، نزدیک به چهار هزار میلیارد و در زمینه 
پرواربندى دام عشــایر 87 میلیارد ریال پرداخت 

شده است.
مردمــى  بخــش  در  داد:  ادامــه  صفــرى 
ســازى و توزیــع عادالنــه یارانه هــا 10 هزار 
میلیــارد، تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
و فرزندآورى ســه هزار میلیارد و براى اشــتغال 
افــراد زیرپوشــش کمیتــه امــداد و مددجویان 
بهزیســتى 2 هزار و 500 میلیــارد ریال پرداخت

 شده است.

کشت گیاهان دارویى بر محور بازار و خواست تجار باشد

سیمایسیمای
نصف جهاننصف جهان

با اسکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روی همین کادر
 در موبایل و کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

همیشه اینکه کدام خانواده در جهان ثروتمندترین 
هستند موضوعی جذاب بوده است اما...

این یک داستان دلخراش اســت. این سرنوشت 
غم انگیز «هام» است که اولین شامپانزه ای بود 

که به فضا پرتاب شد.

تنگه زینگان را می تــوان یکی از عجایب طبیعت 
دانست که در دل کوه راه خود را باز کرده است. 

خودرویی به دلیل ســرعت زیاد و عدم کنترل آن 
توســط راننده در هنگام عبور از چهارراه تصادف 

کرد و منفجر شد.

در جریان یــک نمایش خیره کننــده هوایی که در 
زمره نادرترین آنها نیز محسوب می شود خلبانان 

از هواپیما خارج شدند. 

آپارتمانــی بــا ویو ســنترال پــارک نیویــورک (اولین 
پارک مُــدرن در تاریخ ایاالت متحــده آمریکا) ۴۵ 

میلیون دالر قیمتگذاری شده است.

پولدارترین خانواده جهان 

اولین شامپانزه ای که به فضا پرتاب شد

بهشت فراموش نشدنی در ایالم

انفجار مهیب خودرو در چهارراه!

نادرترین نمایش در آسمان

آپارتمان ۴۵ میلیون دالری!
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