
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 18 بهمن ماه 1401 / 7 فوریه 2023 / 16 رجب 1444
سال نوزدهم /شماره 4527 /  8 صفحه / 2000 تومان

۳

خرید ارز
 با کارت ملی؟!

«سیاه، سفید، قرمز» 
در حوزه هنری
۳

۳

پوست موز
 زیر پای نساجی ها

خانه های مسافر
 پابرجا می مانند

۲

       

چگونه با کودک مبتال به لکنت 
زبان رفتار کنیم؟

نگاه امید بخش به محله هاى شهر اصفهان
۳

عرضه خودرو در 
دست انداز بورس و 

شورای رقابت
«عرضه خودرو در بورس ممنوع است»؛ دستورالعملى 
که توسط شــوراى رقابت رونمایى شد و آب پاکى را 
روى دست عرضه کنندگان خودرو ریخت تا همه چیز 

به حالت قبل بازگردد.
تا پیش از این عرضه خودرو در بــورس به این خاطر 
بود که پاى دالالن از بازار خودرو کوتاه شود و فرایند 
عرضه خودرو به شکل شــفافى صورت گیرد و گرچه 
قیمت خــودرو را باال مــى برد امــا دالالن را حذف 
مى کرد. کارشناســان مى گویند با ایــن وضعیت باز 
دوباره پاى دالالن به بازار خودرو بیش از گذشته باز 
مى شود و با وجود اینکه عرضه خودرو در بورس سر و 
سامانى به بازار خودرو داده بود اما این دستور العمل ...

اسفند و بهار اصفهان پرباران استاسفند و بهار اصفهان پرباران است
«النینا» در حال از بین رفتن است، «اِل نینو» باز می گردد«النینا» در حال از بین رفتن است، «اِل نینو» باز می گردد

۶

پیشنهاد بودجه 600 میلیارد تومانى براى «محله محورى»

نیازمند، دقیق ترین گلر نیازمند، دقیق ترین گلر 
لیگ بیست و دوملیگ بیست و دوم

عملکرد پیام نیازمند در بازى سازى تیمى با ارسال 
دقت پاس حــدود 86 درصــد او را باالتراز ســایر 
دروازه بانان لیگ قرار داده است.احتماًال جمله عبدا... 

ویسى که پس از قهرمانى استقالل خوزستان...

۷

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷

طالیی پوشان به 
دنبال حفظ صدر و 

انتقام جویی

فوالد- سپاهان؛ امروز در خوزستانفوالد- سپاهان؛ امروز در خوزستان

۵

آرامش عجیب مورایس آرامش عجیب مورایس 
در هیاهوی یحیی و 

ساپینتو

۱۴۰ پروژه منطقه ۶ شهرداری اصفهان 
به بهره برداری رسید

۸

۷

سخنگوی قوه قضاییه:سخنگوی قوه قضاییه:

دامنه عفو در مورد حوادث دامنه عفو در مورد حوادث 
اخیر وسیع است  اخیر وسیع است  

۲

افزایش حق اوالد و عائله مندی در سال آینده سنگ آهن معدن ققنوس به ذوب آهن رسیدجهان نما سامسونگ برگ برنده اش را رو کرداستان چند عادت غذایی برای کاهش مشکالت سالمتی در زمستانتکنولوژی سالمت

البه لکنت 

۲در صفحه ۲ بخوانید

۵

فهانی اص شه شهرداری اصفهان انردار صفهری ن ششهر صفهای اص هانهردا اصفداری شه
ددار رسداری رسید سیدی رسیدری رسیداری

۸

 اختالل در گفتار به صورت وقفــه یا گیر، تکرار کلمه یا 
بخشى از کلمه یا کشیده شدن بیش از اندازه صدا...

۲

وساپ ووسسساپینتوووپی نتاپینتوتتنینااپ ساپینتوساپینتوسسا

۷

به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیأت هاى ورزشى استانى و شهرستانى مقرر است نسبت 
به تشکیل مجمع عمومی انتخابات هیات شنا ، شیرجه ، واترپلو استان اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیأت به 
همراه اعضاى هیأت رئیسه: (نایب رئیس «از بین بانوان»، خزانه دار، ، سه  نفر عضو هیات رئیسه که حداقل یک نفر 
از بین بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد، بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست 
هیأت دعوت مى نمایند جهت ثبت نام، اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز 
از روز  چهارشنبه مورخ 1401/11/19 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1401/11/27 به مدت 7 روز کارى از ساعت 16الى 
19به دبیرخانه مجمع واقع در دفتر هیأت: شنا ،شیرجه ، واترپلو استان اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان جى  

–  ابتداى خیابان خراسانى جنب استخر ساحل  پالك 2 دفتر هیات شنا ، شیرجه ، واترپلو استان مراجعه نمایند. 
شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان: 

1.  التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران
2. دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)

3. دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
4. سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)

5. دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت (خدمت سربازى) یا معافیت ویژه آقایان 
6. فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد.

7-عدم سوء پیشینه کیفرى موثر وعدم محرومیت از حقوق اجتماعى صادره از مراجع قضایى ونداشتن محرومیت 
دوپینگ براساس آراى ستاد ملى مبارزه با دوپینگ یا آژانس جهانى مبارزه بادوپینگ .

8.ارائه گواهى عدم اعتیاد .
9-ارائه استعالم مثبته جهت افتتاح حساب بانکى .

مدارك مورد نیاز:
1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید
3. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات)

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)

6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى پیشنهادى 
هیأت رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان در زمان ثبت نام 

7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز (طبق دستورالعمل)
8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 

تبصره: حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى مى باشد.  
الزم به ذکر است: «آیین نامه نحوه فعالیت هیأت هاى استانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه ثبت نام به انضمام 
فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزشى مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار 

داده شده است»
 www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

«اطالعيه»

اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان- هیأت شنا ، شیرجه ، واترپلو استان اصفهان
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دامنه عفو در مورد 
حوادث اخیر وسیع است 

افزایش حق اوالد و 
عائله مندى در سال آینده 

خبرخوان
 سرشناس ها نیستند

  ایسنا | از آنجا که غایبان مهم جشنواره 
فیلم فجر امسال بازیگران مطرح فیلم ها هستند 
و به جز مصطفى زمانى، بازیگر چهره دیگرى به 
جشنواره نیامده است، تهیه کننده «کت چرمى» 
تأکید کرد که این اتفاق خوشایند نیست اما نباید 
سبب انشقاق شود. بى شک یکى از جذابیت هاى 
کنفرانس مطبوعاتى جشنواره فیلم فجر در طول 
دوره هاى مختلف حضور بازیگران و چهره هاى 
مخاطب پســند بوده کــه بازار کار عکاســان و 
تصویربرداران را هم حســابى گــرم مى کرد اما 
نبود چهره هاى سرشناس سبب شده بسیارى از 
همکاران عکاس و به خصــوص تصویربرداران 

همکاران دیگر خود را سوژه کنند.

اال پولشان؟!
  رونامه کیهان |برخى گفته اند حضورشان 
در فیلم هاى حاضر در جشنواره فجر مربوط به قبل 
از اتفاقات اخیر کشور بوده است و به دلیل حوادث 
ماه هاى گذشته جشنواره را تحریم کرده اند، این 
دوستان زرنگ ســینماى ایران اما نمى گویند که 
اوًال اگر واقعاً از فیلم شرکت کننده در جشنواره ابراز 
برائت مى کنند، چرا دستمزد دریافتى از این پروژه را 
بازنمى گردانند؟ یعنى این پروژه ها همه چیزشان بد 

و ناخوشایند شده اال پولشان؟

زلزله ترکیه 
پیش بینى شده بود

  ایسنا |یک زمین شناس هلندى روز شنبه 
در یک توییت، زمین لرزه ترکیه را پیش بینى کرده 
بود. زمین لرزه اى به بزرگى 7/8ریشتر، روز دوشنبه 
جنوب شرق ترکیه، سوریه، لبنان و قبرس را نیز 
لرزاند. اگرچه وقوع این زمین لرزه بسیار ناگهانى 
و غافلگیرکننده بود امــا «فرانک هوگربیتس»، 
زمین شناس هلندى و پژوهشگر مؤسسه بررسى 
هندسه منظومه شمسى پیش تر در یک توییت، 
وقوع آن را پیش بینى کرده بود. در این توییت که 
روز سوم فوریه منتشر شد، آمده است: دیر یا زود در 
این منطقه (جنوب مرکزى ترکیه، اردن، سوریه و 

لبنان) زمین لرزه اى رخ خواهد داد.

از سرگیرى 
جمع آورى مرغ مازاد

  خبرگزارى صداوسیما | مدیرعامل 
اتحادیــه سراســرى مرغداران گوشــتى گفت: 
مشکالت موجود سر راه خرید حمایتى مرغ مازاد 
برطرف شده و اتحادیه مرغداران خرید حمایتى را 
از روز دوشنبه از سر گرفت. حبیب اسدا... نژاد گفت: 
امیدواریم با جمع آورى مرغ مازاد، قیمت مرغ زنده و 

مرغ گرم در بازار منطقى شود.

زمان قرعه کشى 
ایران خودرو

  خبرگزارى صداوسیما | ایران خودرو 
در جدیدترین طرح پیش فروش محصوالتش با 
موعد تحویل 4 تا 12 ماهه، چهار محصول وانت 
آریسان دوگانه ســوز، راناپالس، سورن پالس 
بنزینى و پــارس با موتــور XU 7 را عرضه کرده 
است. مراسم قرعه کشــى محصوالت شرکت 
ایران خودرو روز سه شــنبه مورخه 25 بهمن ماه 
ساعت 11 در سالن کنفرانس معاونت بازاریابى و 

فروش ایران خودرو برگزار مى شود.

هنوز جواب نداده اند
  فارس |  وزیر کشوردر ارتباط با فیلترینگ 
دو شبکه اینستاگرام و واتس اپ گفت: تا زمانى 
که صاحبان این شبکه ها برابر چهارچوب قانونى 
عمل کنند و تعهد دهند، وزارت ارتباطات براساس 
تکالیفش عمل خواهد کرد در این زمینه منتظر 
پاسخ صاحبان این شــبکه ها هستیم ولى هنوز 

جواب روشنى در این زمینه داده نشده است.

ســخنگوى قوه قضاییه درباره موافقت رهبر انقالب با 
عفو و تخفیف مجازات گســترده متهمان و محکومان 

توضیحاتى تکمیلى ارائه کرد.
مسعود ستایشــى گفت: در این مرحله، عفو کلى تقاضا 
شد و مورد موافقت قرار گرفت که ناظر بر هم متهمان و 
هم محکومان مى باشد؛ تاکنون عفو و تخفیف مجازات 
شامل محکومان محاکم مى شد ولى عفو اخیر ناظر بر 
متهمان و محکومان به ویژه اغتشاشات اخیر و جوانانى 

است که دچار احساسات و هیجانات شده اند.
وى در پاســخ به اینکه آیا مى توان تعداد تقریبى از عفو 
شــوندگان را اعالم نمود یا خیر، بیان کــرد: باید عفو 

به سلســله مراتب و کلیه مراجع قضایى، دادگاه هاى 
عمومى و انقالب و ســازمان قضایى نیروهاى مسلح 
ابالغ شود، سپس پرونده افرادى که با ویژگى هاى عفو 
همخوانى دارند احصا خواهد شــد و بعد از آن است که 
تعداد افراد مشخص مى شود؛ اما مى توان گفت که دامنه 
عفو موسع، وسیع و تعداد افرادى که مشمول این عفو 

مى شوند قابل توجه و کثیر است.
سخنگوى قوه قضاییه اظهار کرد: ویژگى این عفو این 
است که اینها دیگر مشمول پیشینه محکومیت کیفرى 

نیستند؛  این یک کرامت و یک اقدام طریقانه است.

رئیس سازمان ادارى و اســتخدامى کشور گفت: حق 
عائله مندى در سال 1402 با 50 درصد افزایش به حدود 
900 هزار تومان و حق اوالد با 100 درصد افزایش به 

400 هزار تومان خواهد رسید.
میثم لطیفى با تأکید بر توجه جدى ســازمان به مسئله 
خانواده و جوانى جمعیت، اظهار کرد: در دولت سیزدهم، 
حق عائله مندى از ابتداى مهرماه ســال جارى از مبلغ 
370 هزار تومان به 600 هزار تومان افزایش داده شد 
و حق اوالد نیز از 96 هزار تومــان به 200 هزار تومان 

افزایش یافت.
وى همچنین گفت: در سال 1400 حداقل پایه حقوق 

سه میلیون و 500 هزار تومان بود و با افزایش حقوق، 
در حال حاضر حداقل حقوق شش میلیون و 600 هزار 
تومان است که البته با شرایط اقتصادى، این حقوق هم 

کفاف زندگى بعضى از همکاران را هم نمى دهد.
لطیفى درباره شیوه افزایش حقوق در سال آینده، الگوى 
ثابت براى افزایش حقوق را مبناى عدالت عنوان کرد 
و گفت:  اگر حقوق با الگــوى ثابتى در حکم کارگزینى 
اضافه شــود، عدالت اجرا خواهد شــد و مبناى الگوى 
درصدى، الگوى مناسبى براى افزایش حقوق نیست، 
چون فردى که بیشــتر مى گیرد، با الگوى درصدى به 
نسبت حقوقش افزایش پیدا مى کند و این عدالت نیست.  

الدن ایرانمنش
«عرضه خودرو در بورس ممنوع است»؛ دستورالعملى 
که توسط شوراى رقابت رونمایى شد و آب پاکى را روى 
دســت عرضه کنندگان خودرو ریخت تا همه چیز به 

حالت قبل بازگردد.
تا پیش از ایــن عرضه خودرو در بــورس به این خاطر 
بود که پاى دالالن از بازار خودرو کوتاه شــود و فرایند 
عرضه خودرو به شکل شــفافى صورت گیرد و گرچه 
قیمت خودرو را باال مى برد اما دالالن را حذف مى کرد. 
کارشناســان مى گویند با این وضعیت باز دوباره پاى 
دالالن به بازار خودرو بیش از گذشــته باز مى شود و با 
وجود اینکه عرضه خودرو در بورس سر و سامانى به بازار 
خودرو داده بود اما این دستور العمل جدید شوراى رقابت 

آرامش موقت بازار خودرو را به هم مى زند.
براساس این حکم، خودروها مشــمول قیمت گذارى 
شوراى رقابت مى شــوند و طبق فرمول شوراى رقابت 
برچســب قیمت خواهند خورد و این بــه معناى پایان 
عرضه خودور در بورس خواهد بــود. موضوعى که به 
اعتقاد رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار تبعات 
عجیبى به دنبال خواهد داشــت و بالى جان صنعت 

خواهد بود. 
مجید عشقى چندى پیش با تأکید بر اینکه این سازمان 
از ادامه عرضه خودرو در بورس کامــًال دفاع مى کند، 
گفته بود: برخى تمایل دارند تجربه هاى دیگران را بارها 
تجربه کنند، اگر در مورد فوالد و پتروشیمى هم کوتاه 
مى آمدیم زیان انباشته اى که در خودروسازها وجود دارد 

در آنجا هم اتفاق مى افتاد.
وى با اظهار تأسف از اینکه صنعت خودرو چندین سال 
است توسط شوراى رقابت و سازمان حمایت گروگان 
گرفته شده است اظهار کرد: سازمان بورس هم در ابتدا 
با عرضه خــودرو در بورس مخالف بود امــا با توجه به 
ساختار این صنعت به نتیجه رسیدیم که این صنعت راه 

نجاتى جز این ندارد.
وى همچنین با اشــاره به معامالت خودرو در بورس 
کاال عنوان کرده: ممکن است در ابتدا خودروها باالتر 
از قیمت بازار معامله شــود، اما بعــد از مدتى به تعادل 

مى رسد.

به گفته عشــقى اگر عرضه ادامه پیدا نکند امیدى به 
زنده شدن این صنعت وجود ندارد و ســهامدارانى که 
ابتداى سال خودرو خریدند تاکنون سود زیادى کردند 
اما سهامدارانى که ســهام خودروسازها را خریدند باید 
متحمل ریسک شــوند. توقف عرضه خودرو در بورس 

تبعات عجیبى خواهد داشت.
درهمین رابطه یک کارشناس بازار سرمایه نیز با انتقاد از 
نامه شوراى رقابت مبنى توقف عرضه خودرو در بورس 
کاال گفت: قبًال هم شاهد چنین اتفاقاتى درمورد سایر 
کاالها بودیم؛ چنین مباحثــى به اعتماد عمومى ضربه 

وارد مى کند.
همایون دارابى با تأکید بر اینکه نامه شوراى رقابت مبنى 
بر توقف عرضه خودرو در بورس کاال منطقى نیســت، 
اظهار کرد: در طــول هفته هاى اخیر شــاهد تأثیرات 
مثبت عرضــه خودرو در بــورس کاال بودیم؛ تأثیراتى 
که هم به نفع مردم بود و هم به نفع خودروساز و هم به 

نفع دولت؛ بنابراین، این کشمکش به نفع صنایع و بازار 
سرمایه نیست.

وى با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات قاطع 
اســت، عنوان کرده: تصمیمات ضدونقیض به اقتصاد 
آســیب مى زند. همانطــور که وزیر اقتصــاد و رئیس 
سازمان بورس تأکید دارند تصمیم گیرى در مورد عرضه 
خودرو در بورس کاال بر عهده شوراى عالى بورس بوده 
و شایسته نیست وقتى چنین نهادى تصمیم گیرى کرده 

است، مورد تردید دستگاه دیگرى قرار بگیرد.
عطا بهرامى، کارشناس اقتصاد دیگرى است که نظراتى 
همسو با دارابى دارد و او نیز با انتقاد از عملکرد شوراى 
رقابت گفته: اگر تجربه عرضه خــودرو در بورس کاال 
تجربه ناموفقى بود، شاید این بازگشت قابل توجیه بود 
اما در این شرایط تنها کسانى از برگشت شوراى رقابت 
خرسند هســتند که یا از اختالف قیمت کارخانه و بازار 
سود مى بردند یا با سفارش دستشــان به خودروهاى 

قیمت کارخانه مى رسیده است.
وى این سئوال را مطرح کرده که توجیه حضور شوراى 
رقابت، انحصارى بودن خودرو اســت اما در شــرایط 
تحریمى و با جلوگیرى از واردات بیشــتر کاالها براى 
مدیریت بازار ارز، تقریباً همه کاالها انحصارى محسوب 
مى شــوند ولى نکته اینجاست که با آزادسازى واردات 
خودرو، این محصول تقریبًا در حال خروج از لیســت 
کاالهاى انحصارى اســت اما حاال شوراى رقابتى که 
زورش به مخابرات نرســیده، قصد بازگشت به حوزه 
قیمت گذارى خودرو را با عنــوان جلوگیرى از انحصار 
دارد. این شــورا اگر واقعاً  به دنبال انحصار زدایى است 
بهتر نیست که راهکار باز کردن بیشتر فضاى واردات 
خودرو با تعرفه هاى کمتر را فراهم کند؟ آیا همین تفاوت 
قیمتى که میان خودروهاى داخل با خودرهاى وارداتى 
بر اثر قیمت گذارى دستورى ایجاد خواهد شد، فضاى 

جدیدى از رانت را رقم نخواهد زد؟

عرضه خودرو در دست انداز بورس و شوراى رقابت
بى اعتنایى قالیباف به «نه» 

  خبرآنالین | 13 دى ماه، پژمان پشمچى زاده 
از نزدیــکان محمدباقر قالیبــاف کاندیداى دیوان 
محاســبات شــد اما نمایندگان مجلس به او رأى 
ندادند و احمدرضا دستغیب را بر وى ترجیح دادند. 
اما قالیباف بى تفاوت به این استمزاج مجلس، پژمان 
پشــمچى زاده را که همکارانش به او اعتماد نکرده 
بودند به عنوان نماینده خــودش در هیئت 7 نفره 

مولدسازى دارایى هاى دولت معرفى کرده است.

زنان بى حجاب در 
شمال شهرها هستند 

  همشهرى آنالین| حجــت االســالم 
والمسلمین حمید رســایى در پنجمین شب جشن 
انقالب با بیان اینکه متأسفانه بسیارى از نهادهاى 
فرهنگى در موضوع حجاب بى کار هستند، ابراز کرد: 
متأسفانه ســبک زندگى حرامى با عنوان برهنگى 
و بى حجابى درحال ترویج اســت کــه باید مقابل 
آن ایســتادگى کرد. نماینده اسبق مجلس شوراى 
اسالمى اضافه کرد: اغتشــاش خیابانى تمام شده 
ولى اغتشــاش فرهنگى ادامه دارد که امروز باید با 
آن مقابله کنیم. وى با اشــاره به اینکه مشکالت 
اقتصادى انگیزه کشــف حجاب نیست، بیان کرد: 
کشف حجاب را بیشتر در شمال شهرها و در میان 
افرادى که هیچ مشــکل اقتصادى ندارند شــاهد 

هستیم.

پلمب مطب پزشک کاشمرى 
  دیده بان ایران | دادســتان عمومى و انقالب 
مرکز خراســان رضوى اظهــار کرد: در پى انتشــار 
تصاویــرى در فضاى مجــازى مبنى بــر اظهارات 
توهین آمیز یک پزشک نسبت به یک بانوى محجبه 
و روحانیت در شهرســتان کاشمر، دســتورات الزم 
خطاب به دادســتان عمومى و انقالب کاشمر صادر 
شد. محمدحسین درودى اظهار کرد: پزشک هتاك 
احضار و پس از تفهیم اتهام، قرار قانونى الزم صادر و 
مطب این پزشک پلمب شد. این پزشک در حال حاضر 
از انجام فعالیت هاى پزشکى منع شده  و تحقیقات و 

اقدامات قانونى در این زمینه ادامه دارد.

سیاست ارعابى
  همشهرى آنالین | جمیله علــم الهدى، 
همسر ابراهیم رئیســى و دختر امام جمعه مشهد  در 
مصاحبه اى گفت تمامى جنجالى که بر سر موضوع 
مرحوم مهسا امینى در کشور رخ داد، چیزى جز ارعاب 
و هراس افکنى از سوى آمریکا نبود. او در گفتگو با آر 
تى روسیه در پاسخ به سئوال خبرنگار در این خصوص 
گفت: «اجازه دهید در مورد این سئوال توضیح بیشترى 
بدهم، آنچه شما به عنوان یک فاجعه توصیف کردید 
که طنین گسترده اى در جهان داشت، چیزى نیست جز 
نسخه جدیدى از به اصطالح سیاست ارعابى که آمریکا 

علیه کشور من ایران در پیش گرفته است.»

تهدید آلمان به حمله خاص
  دیده بان ایران |رئیس جمهور روسیه گفت: 
بعد از 80 ســال دوباره مقابل تانک هاى آلمانى قرار 
گرفته ایم. به نظر مى رسد کسانى که دنبال شکست 
روسیه در میدان نبرد هســتند متوجه این نیستند که 
جنگ مدرن با روسیه بسیار متفاوت خواهد بود. ما تانک 
به مرزهایمان با آنها گسیل نکردیم؛ اما آنها باید بدانند 
که ما توانایى پاسخگویى داریم و این توانایى محدود 

به استفاده از تسلیحات زرهى سنگین نیست.

 فعًال معاف از مالیات 
  میزان| رئیس ســازمان مالیاتى گفت: ســود 
سپرده هاى بانکى از مالیات معاف است. داود منظور، با 
بیان اینکه سود سپرده هاى بانکى از مالیات معاف شده 
است، گفت: فعًال هیچ بحثى از حذف معافیت مذکور 
مطرح نشده است. سود سپرده گذاران نسبت به تورم به 
قدرى نیست که بتوان از آن مالیات گرفت. چراکه این 

موضوع نظام بانکدارى را مختل خواهد کرد.

خورشید کیایى
صدور بخشنامه اى توسط وزارت میراث فرهنگى براى 
حذف وظایف مجریان خانه مسافر در چند روز مانده 

به نوروز حواشى هاى زیادى را به دنبال داشته است.
در این بخشنامه آمده: «در خصوص فرایند مربوط به 
صدور مجوزهاى خانه مسافر و ضرورت حذف مجوز 
مجرى و نظر به فراهم بودن زیرســاخت الکترونیک 
الزم براى صدور و تمدید مجوز تأسیسات گردشگرى 
از تاریخ ابالغ این بخشــنامه دستورالعمل ساماندهى 
و مدیریت خانه مســافر مورخ دى ســال 98 ابطال 

مى شود.»
بر اساس این بخشــنامه مهمترین کار شرکت هاى 
مجرى کــه همان تســهیل در صدور مجــوز براى 
خانه هاى مسافر بود حذف شده است و شرکت ها دیگر 
کارایى الزم را نخواهند داشت. منتها برخى از مجریان 
این مراکز حذف صدور مجوز را به معنى حذف شرکت 

مجرى مى دانند. 
پیش از ایــن دولت مجوز خانه هاى مســافر را صادر 
مى کرد اما کارهاى مقدماتى آن از طریق شرکت هاى 
مجرى در اســتان ها انجام مى شد اما با این بخشنامه 
این ابهام ایجاد شد که این شرکت ها قرار است براى 

همیشه حذف شوند.

در این رابطه اما مدیرکل نظــارت و ارزیابى خدمات 
گردشــگرى در وزارت میراث فرهنگى این اطمینان 
را به این شرکت ها داده که قرار نیست این شرکت ها 
حذف شوند و در واقع در راستاى تسهیل صدور مجوز 
کسب و کار، همه مجوزهاى صادره از طریق دستگاه ها 
از جمله وزارت میراث فرهنگى از این به بعد از طریق 

درگاه ملى خدمات دولت انجام مى شود.
به گفته یحیى نقى زاده محجوب در همین راستا تمام 
مجوزهایى که وزارت میراث فرهنگى صادر مى کرد، 
از حالت دستى و سنتى خارج شده و به درگاه خدمات 
انتقال پیدا کرده اســت. بنابراین فرایند گرفتن مجوز 
پس از بارگــذارى مدارك توســط متقاضیان انجام 

مى شود.
وى با اشاره به نارضایتى مدیران شرکت هاى مجرى 
گفته: شرکت هاى مجرى پیش تر در راستاى شناسایى 
خانه ها، ساماندهى تبلیغات و رزرو خانه ها ایجاد شده 
بود و بخشى از امور نظارت را بر عهده داشتند اکنون 
مى توانند همین کار را در قالب بخشــنامه دیگرى با 
همکارى اداره هاى میراث فرهنگى در استان ها انجام 
دهند منتها از شرح وظایفشــان، فرایند صدور مجوز 

توسط آنها حذف شده است. 
به گفته کارشناســان وجود 300 هزار خانه مسافر در 

سراسر کشــور ظرفیت پنهان و چشمگیرى است که 
مى توان با ساماندهى درست آنها در زمینه شکوفایى 
صنعت گردشــگرى گام برداشت. تمامى کشورهاى 
دنیا متناسب با شرایط خود و با بسترسازى مناسب با 
استفاده از فناورى، هزینه مبادله میان تأمین کنندگان 
و دریافت کنندگان خدمات اقامتى را کاهش داده اند و 
به رونق این صنعت پرداخته اند. استفاده از این ظرفیت 
مردمى در ایران اما همواره با چالش هایى روبه رو بوده 
که دلیل عمده آن مى تواند تعارض به منافع ذینفعان 
و عدم دخالت مؤثر میراث فرهنگى، گردشــگرى و 

صنایع دستى باشد. 
بازیگران اصلى در موضوع خانه مسافر، شامل مسافر، 
خانه مســافر و ســایت هاى اجاره دهنده مى شود. 
مهمترین فعالیت سایت هاى اجاره خانه مسافر، اجاره 

خانه مسافر و ثبت خانه هاى اجاره اى است.
فرشید کریمى، کارشناس ارشد گردشگرى و هتلدارى 
در این رابطــه مى گوید: حذف خانه هاى مســافر از 
بازار گردشگرى کشور به نوعى نادیده گرفتن حقوق 
گردشگران متقاضى اقامت در چنین اماکنى به شمار 

مى رود.
فرشید کریمى معتقد است: خانه  هاى مسافر   پدیده اى 
نوظهور در صنعت گردشگرى و خاص کشورمان ایران 

نیستند، بلکه از گذشته در سراسر جهان وجود داشته و 
با توسعه صنعت گردشگرى نیز روز به روز بر تعداد آنها 

افزوده شده  است.
به گفته این کارشــناس گردشــگرى، اگر بخواهیم 
نگاهى مثبت به فعالیت خانه هاى مسافر داشته باشیم، 
باید این موضــوع را مد نظر قرار دهیــم که صنعت 
گردشگرى با وجود «گردشــگر» معنا پیدا مى کند و 
از این رو این حق طبیعى هر گردشــگر است که میان 
انتخاب اقامت در یک هتل، یک خانه  استیجارى و یا 
هر یک از واحدهاى اقامتى دیگر مختار باشد. عالوه 
بر این افزایش روزافزون تعداد خانه  هاى مســافر نیز 
حاکى از وجــود تقاضا در این عرصه اســت، چراکه 
عرضه  هر خدمتى در این صنعت از پى تقاضایى شکل 
گرفته و خواهد گرفت و از این رو فعالیت این اماکن نیز 
انکارناپذیر  بوده و حذف آنها از بازار گردشگرى کشور 
به نوعى نادیده گرفتن حقوق گردشــگران متقاضى 

اقامت در چنین اماکنى به شمار مى رود.
به اعتقــاد کریمى در چنین شــرایطى بهتر اســت 
واقعیت وجودى خانه هاى مســافر را پذیرفته و بدانیم 
که فعالیت ایــن واحدها ضرورتى اســت که باید در 
راســتاى احترام به حقــوق گردشــگران متقاضى 

تداوم پیدا کند.

خانه هاى مسافر پابرجا مى مانند

 بزرگ ترین هواپیمــاى دنیا که در جنــگ اوکراین 
نابود شد، در شبیه ساز پرواز مایکروسافت دوباره پرواز 
خواهد کــرد. هواپیماى آنتونــوف.225 مریا به لطف 
قراردادى بین شــرکت آنتونوف و مایکروسافت پا به 

دنیاى دیجیتال مى گذارد.
آنتونوف 225 مریا که در سال 1985 ساخته شد، پیش 
از نابودى در حمله روســیه به اوکرایــن بزرگ ترین 
هواپیماى دنیا بود. آنتونوف شرکتى در شوروى بود اما 

مقر آن در کیف پایتخت اوکراین قرار داشت اما زمانى 
که اوکراین در ســال 1991 مالکیت این شرکت را به 
دست آورد آنتونوف مخالفتى از خود نشان نداد. مریا در 
سال 2001 پس از چندین سال سختى دوباره شروع به 
کار کرد و با حمل و نقل بارهایى که هواپیماهاى دیگر 
قادر به حمــل آن نبودند مأموریت هــاى عظیمى در 
سرتاسر جهان انجام داد. در فوریه 2022 این هواپیما با 
حمل حدوداً 90 تن کیت آزمایش کووید-19 از چین به 

دانمارك آخرین مأموریت خود را انجام داد.
روز 24 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد و فرودگاه 
آنتونوف از اولین هدف هاى نیروهاى روســى بود و با 

اینکه نیروهاى اوکراینى سریعًا فرودگاه را پس گرفتند، 
مریا (که تنها بازمانده این مدل بود) نابود شده بود.

این خبر براى عالقه مندان هوانوردى بسیار ناگوار بود. 
مریا یک هواپیماى بزرگ عادى نبود بلکه هواپیماى 
بزرگ به معناى واقعى کلمه بود. بزرگ ترین هواپیما. از 
نظر فیزیکى چنین هیوالیى نباید قادر به حرکت باشد 
چه برسد به پرواز کردن؛ با این حال، مریا پرواز مى کرد.
با این اوصاف، خبر بازگشت این پرنده بزرگ در شبیه 
ساز پرواز مایکروســافت(به صورت دیجیتالى) بسیار 
خوشحال کننده اســت.  «دمیترو آنتونوف»،  کاپیتان 
آنتونوف-225 هم در تولیــد هواپیما نقش دارد تا این 

شبیه سازى با حداکثر دقت ممکن انجام شود.

پرواز دوباره بزرگ ترین هواپیماى جهان 
که روسیه نابودش کرد
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کشف محموله
 بزرگ قاچاق 

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به 
کشف یک محموله قاچاق در این استان اظهارداشت: 
ماموران پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان در پى کســب خبرى مبنى بر دپوى 
کاالى قاچاق در یک منزل مســکونى، موضوع را 
در دستور کار خود قرار دادند. محمدرضا هاشمى فر 
افزود: مامــوران از منزل مذکور بازدیــد کردند و در 
نتیجه 558 هزار نخ انواع ســیگار و  52 هزار و 580 
عدد آمپول و قرص غیر مجاز که در زیر زمین دپو شده 
بودند را کشف کردند. وى با بیان اینکه کارشناسان 
مربوطه ارزش کاالهاى مکشــوفه را 100 میلیارد 
ریال برآورد کردند اظهار داشــت: در این رابطه یک 

نفر دستگیر شد.

سازش در پرونده
 20 میلیارد تومانى 

باسازش در پرونده مالى میلیاردى، مردى مسن پس 
از چند سال از زندان آزاد شد و به آغوش گرم خانواده 
بازگشت. رئیس توسعه حل اختالف استان اصفهان 
با اشاره به صلح و ســازش در پرونده اى 20 میلیارد 
تومانى و آزادى پیرمرد زندانى پس از چند سال گفت: 
تالش اعضا و کارکنان شعبه 50 شوراى حل اختالف 
مستقر در زندان استان اصفهان به رضایت و توافق 
شاکى در پرونده اى با بدهى 20 میلیارد تومان منجر 
شــد. حمید بهرامیان افزود: شــعبه 50 شوراى حل 
اختالف لنجان مستقر در زندان استان اصفهان وارد 
گفتگو با شاکى شد و موفق شدند زمینه آزادى پیرمرد 

را از زندان فراهم کنند.

برگزارى جشن خداحافظى
 با سرما 

جشن ُکردعلى (خداحافظى با سرما) برگزار شد. این 
جشن، پنجم تا پانزدهم بهمن ماه هرسال طى آیینى 
سنتى در روستاى تاریخى ورکان از توابع شهرستان 
کاشان به نشانه به پایان رســیدن اوج سرما برگزار 
مى شود. در این آیین شخصى به نام «عام کرد على» 
(عمو ُکرد على) در پنجم بهمن ماه باروبندیل و آذوقه 
و توشه سفر خود را برمى دارد و روانه کوه معروف کمر 
شمع مى شود. او در شب دهم بهمن به قله کوه رسیده 
و تا صبح در داخل غارى اســتراحت کرده و روز بعد 
راهى را که رفته برمى گردد، این 10 روز را «ُکرده به 
کوه» یاُکردعلى به کوه مى گویند. عصر روز پانزدهم 
بهمن، عــام کردعلى (عمو کردعلــى) از کوه پایین 
مى آید و به ده مى رسد، نزدیک ظهر کودکان و جوانان 
روســتاى ورکان در محلى که آن را «دروازه جیر» 
مى نامند جمع شده و با شــور و هیجان آتش روشن 

کرده و به پاى کوبى مى پردازند.

تکذیب گرفتار شدن 
راهداران 

مدیر روابط عمومى راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان اصفهان گفت: هیچ راهدارى در شرق استان 
اصفهان گرفتار بهمن نشده است. فیلمى در فضاى 
مجازى منتشر شده و گفته مى شود در شرق اصفهان 
و در ارتفاعات روستاى زفره چند راهدار و چند دستگاه 
خودروى برف روب گرفتار ریزش بهمن شــده اند. 
ســعید ناظمى اظهار کرد: این فیلم مربوط به استان 
اصفهان نبــوده و مربوط به اســتان چهارمحال و 

بختیارى است.

واکسیناسیون
 به باغ پرندگان رسید

به منظور قطع زنجیره انتقــال آنفلوآنزاى پرندگان، 
طیور باغ پرندگان اصفهان مایه کوبى شدند. رئیس 
اداره بهداشت و مدیریت بیمارى هاى طیور اداره کل 
دامپزشکى استان اصفهان گفت: رعایت حداکثرى 
شرایط امنیت زیســتى و اقدامات به موقع مدیریت 
مراکز پرورشى و نگهدارى همچون باغ پرندگان در 

این زمینه ضرورى است. 

خبر

رئیس اداره آموزش کودکســتان و دوره اول ابتدایى اداره 
کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان گفــت: فعالیت 
کودکستان ها و مراکز پیش دبســتانى در استان اصفهان 

مشروط به اخذ مجوز از آموزش و پرورش مى شود.
عیسى پره با اشــاره به برنامه هاى حوزه معاونت آموزش 
ابتدایى در رابطه با کودکستان ها گفت: اولین و مهم ترین 
این برنامه ها، تطبیق مجوزهاى مراکز پیش دبســتانى و 
مهدهاى کودك بهزیستى است که پس از بارگذارى مدارك 
و مستندات توسط مؤسسان در سامانه smttk.gov.ir انجام 
مى شود.  عیســى پره افزود: ســپس کارشناسان مربوطه 
بررسى هاى الزم را انجام مى دهند و شوراى برنامه ریزى و 

نظارت تعلیم و تربیت کودك استان، صالحیت افراد جهت 
تأیید نهایى را تأیید کرده و مجوز سازمان ملى تعلیم و تربیت 
کودك صادر مى شود. رئیس اداره آموزش کودکستان و دوره 
اول ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تأکید 
کرد: تا کنون از 1638 مرکز فعال، 1150 مرکز در خواست 
تطبیق مجوز داشته اند و 105 مجوز صادر شده است. وى 
خاطرنشان کرد: ازآنجایى که تمامى مراکز پیش دبستانى 
وابسته به نهادهاى دولتى و غیردولتى جهت ادامه فعالیت 
خود باید مجوز آموزش و پرورش و ســازمان ملى تعلیم و 
تربیت کودك را داشته باشند، باید در سال 1402 نسبت به 

درخواست مجوز در سامانه یاد شده اقدام کنند.

ســیزدهمین جشــنواره فیلم فجر همزمان با چهل 
و یکمیــن جشــنواره بین المللــى روز دوشــنبه در 
گلســتان شــهیدان و با احتــرام به مقام شــهداى

 اصفهان آغاز شد.
على تمنایــى مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
اصفهــان در آییــن آغــاز بــه کار این جشــنواره 
گفت:جشنواره فیلم فجر در مســیر چهل ویک دوره 
برگزارى خود بــا فراز و فرودهایى روبرو بوده اســت 
اما هیــچ گاه، این مســیر متوقف نشــده و با حضور 
پرشور هنرمندان و اصحاب ســینما به راه خود ادامه 

داده است.

سیزدهمین جشــنواره فیلم فجر در اصفهان با اکران 
18 اثر سینمایى بخش مسابقه سوداى سیمرغ چهل 
ویکمین جشنواره در سه سینماى ساحل، فلسطین و 

سپاهان تا 23 بهمن آغاز شد.
آثار قابل نمایش در اصفهان شامل "در آغوش درخت" 
، " آه سرد" ، " جنگل پرتقال" ، " شماره 10" ، " پرونده 
باز است" ، " روایت ناتمام ســیما" ، " خوك،چرا گریه 
نمى کنى" ، " هاى پاور" ، " بعد از رفتن" ، " کت چرمى" 
، " هفت بهار نارنج" ، "آنها مرا دوست داشتند"، " استاد" 
، " عطرآلود" ، " یــادگار جنوب" ، " بچــه زرنگ" و" 

سرهنگ ثریا" است.

جشنواره فیلم فجر در اصفهان 
آغاز شد

فعالیت کودکستان ها در 
اصفهان مشروط مى شود

محله ها همیشــه رکن اصلى اصالت شــهرها بوده اند.
 محله هایى که اکنون به واسطه مهجوریت و محرومیت به 
یک چالش تبدیل شده اند. شاید بتوان بسیارى از محالت را 
در اصفهان نام برد که با وجود اینکه فاصله زیادى با لوکس 
ترین نقطه شــهر ندارند اما به همین علت تبدیل به یک 

هسته آسیب زا و ناهنجارى شده اند. 
کارشناسان معتقدند زمانى که یک محله از نقطه مرکزى 
شهر پرت مى افتد و محروم از امکانات مى شود به چالشى 
بزرگ براى مدیریت شهرى تبدیل مى شود؛ بنابراین، یکى 
از بهترین روش ها براى مدیریت بهتر شهر توجه به محالت 

و وارد کردن آنها در مدیریت شهر است. 
در این راستا پیشنهاد 600 میلیارد تومانى شهردارى براى 
«محله محورى» اصفهان، به نظر مى رسد گامى مؤثر در 
راستاى توجه به محالت باشد؛ گامى که از سال گذشته با 
قرار دادن بودجه اى مناسب براى محالت آغاز شد و امسال 
نیز قرار اســت با تصمیمات خوبى که گرفته شده پیگیرى 
شود. تصمیمى که به گفته رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان در راستاى پژوهش هاى انجام شده 

گرفته شده است.
به گفته مصطفى نباتى نژاد، یک تیم پژوهشى براى دریافت 

مسائل شهروندان به محله هاى شهرى مراجعه مى کرد و 
خروجى آن اولویت دادن به اعتبارات محله محور شهردارى 
بود و به همین مناســبت حدود 50 محله شهر براى طرح 

محله محورى سال 1402 انتخاب شده است.
وى با اشاره به اینکه در ســال جارى 400 میلیارد تومان 
بودجه محله محــورى براى 30 محلــه از مناطق 15گانه 
شهردارى به تصویب شورا رســید از پیشنهاد 600 میلیارد 
تومانى براى محله محورى براى ســال آینده از ســوى 

شهردارى خبر داده است.

استفاده از سکوى فرصت ها
به گفته کارشناســان، محله محورى به معناى استفاده از 
سکوى فرصت هاســت و نقش مهمى در اداره شهر دارد. 
کامبیز مصطفى پور، جامعه شــناس در این رابطه معتقد 
اســت: پررنگ شدن نقش محله ها در شــهرها مى تواند 
انزواى شهروندان از فعالیت هاى اجتماعى را کاهش دهد 
و آنها را به عنصرى فعال در اداره امور شهر و جامعه تبدیل 
کند. حال اگر نگاهى اجمالى به وضعیت شهرهاى امروزى 
بیندازیم مى توان نتیجه گرفت که محله ها در عرصه  کالبدى 
کالنشــهر اصفهان چندان جایگاهى ندارنــد و در برنامه 
ریزى ها به آن توجهى نشده است و این امر با توجه به رشد 

و توسعه کالبدى مزید بر علت شده و محله ها را دچار از هم 
گسیختگى و آشفتگى کرده  است. در چنین شرایطى وظایف 
به عهده مدیریت شهرى اســت که با تدابیر خود عالوه بر 
بازیابى نقش گذشته محله ها بر شرایط جدید و آینده فائق 
آیند و از این ظرفیت و پتانسیل در اداره بهتر شهر بهره ببرند.
به گفته این کارشناس، مشارکت شهروندان در امور شهرى 
یکى از مهمترین راهکارها براى حل مشکالت و مسائل 
شهر است، این مشارکت در سطوح و ابعاد مختلف امکانپذیر 
است؛ با این حال، مشارکت ساکنان محالت عالى ترین و 
مؤثرترین سطح مشارکت را به نمایش مى گذارد چرا که ابعاد 
محالت نسبت به مناطق شهر کوچک تر است و شهروندان 

شناخت بیشترى نسبت به محل سکونت خود دارند.
بر اســاس آمارهاى موجود در شــهردارى و بــر مبناى 
بررسى هاى سنوات گذشته حدود 220 محله در اصفهان 
وجود دارد که از این تعداد حدود 90 محله در اصفهان نسبت 

به محالت دیگر داراى امکانات کمترى است. 
با توجــه به ایــن تعــداد محلــه محــروم از امکانات، 
شهردارى از ســال گذشــته تصمیم گرفت بودجه هاى 
مناســب ترى را براى محله محورى تعیین کند و به این 
ترتیب برخى از محــالت اصفهان رنگ و بــوى تازه اى 

به خود گرفتند.

پیشنهاد بودجه 600 میلیارد تومانى براى «محله محورى»

نگاه امید بخش به محله هاى 
شهر اصفهان 

«سیاه، سفید، قرمز» در حوزه هنرى
نصف جهان  حوزه هنرى استان اصفهان به مناسبت 
دهه فجر انقالب اسالمى نمایشگاهى از پوسترهاى 

محمد موحدیان عطار برگزار کرده است.
این نماشگاه مرورى بر پوسترهاى محمد موحدیان 
عطار از ســال ها 1357 تا 1360با عنوان «ســیاه، 
سفید، قرمز»اســت که به مناسبت سالروز پیروزى 
انقالب اسالمى در حوزه هنرى اصفهان برپا شده 
است. عالقه مندان به حضور در این نمایشگاه مى 

توانند همه روزه به جز روزهاى تعطیل از ساعت 15 
تا 19 براى دیدن پوسترهاى این استاد برجسته در 
حوزه هنرى اصفهان واقع در خیابان اســتاندارى، 
گذر ســعدى، عمــارت تاریخى ســعدى حضور 

پیدا کنند. 
شایان ذکر است: این نماشــگاه از روز دوشنبه 17 
بهمن ماه شروع شده و تا 17 اسفندماه سال جارى 

ادامه خواهد داشت.

مریم محسنى
سوءاســتفاده از کارت ملى افراد در ازاى خرید ارز یکى 
از موضوعاتى اســت که در این روزها به امرى عادى 

تبدیل شده است.
فقط کافى است به خیابان سپه سرى بزنید تا تعدادى بى 
شمار از شهروندان را مشاهده کنید که مشغول مبادله 
و خرید و فروش دالر هســتند. این افراد با اســتفاده از 
کارت ملى شخصى دیگر اقدام به خرید ارز دولتى مى 

کنند و آن را در بازار آزاد به قیمت بیشــتر مى فروشند.
 مســئله اى که اکنون اقتصاد ما را با مشکالت زیادى 
مواجه کرده است و گفته مى شود دالالن بازار ارز را به 

دست گرفته اند.
بســیارى از شــهروندان اکنون این ســئوال برایشان 
پیش آمده که چرا با کسانى که با سوءاستفاده از کارت 
ملى افراد دیگر اقــدام به خریــد ارز مى کنند برخورد

 نمى شود؟

خرید ارز با کارت ملى؟!

پوست موز زیر پاى نساجى ها
نصف جهــان  روزنامه «زاینده رود» در شــماره 17 
بهمن ماه خود در گزارشــى نوشته: «اصفهان را در 
دوره اى از حیث وجود کارخانه هاى نساجى و فعالیت 
گسترده دراین عرصه منچســتر ایران مى نامیدند. 
آغازین سال هاى قرن گذشته بود که اولین گام ها 
براى ایجاد کارخانه هاى نساجى در این شهربرداشته 
شد؛کارخانه ها یکى پس از دیگرى پا گرفتند و ایرانى 
که در حال گذر از دوران سنت به مدرنیته بود، با جذب 
هزاران کارگر در این عرصه، به قطب محصوالت 
ریســندگى و بافندگى تبدیل شــد. هنوز آثار این 

کارخانه ها در جاى جاى شهراصفهان باقى است، 
بدون اینکه اثرى از تکاپوى کارگران و سروصداى 

دستگاه هاى بافندگى باشد.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «ازیکى فقط 
دیوارهایش به جا مانده و از دیگرى ساختمانى که 
سال هاست وعده داده اند موزه مى شود! سرعت سیر 
اصفهان در عرصه نساجى و بافندگى، اگر مانند یک 
قرن پیش ادامه پیدا مى کرد حاالنه تنها بیکارى در 
این شهر بیداد نمى کرد که مى توانستیم در صادرات 

بهترین پارچه ها شهره منطقه و جهان باشیم.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

نخستین محموله سنگ آهن معدن ققنوس یک همزمان 
با دهه فجر انقــالب اســالمى وارد مجتمع ذوب آهن 

اصفهان شد.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان در آیین تحویل 
این محموله به انبار مواد خام شرکت، راه اندازى معدن 
ققنوس یک را گامى اساسى براى تامین پایدار مواد اولیه 
دانست و گفت: منطقه ســنگان به دلیل وسعت باالى 
ذخایر ســنگ آهن، منبع بزرگى براى تامین مواد اولیه 

شرکت خواهد بود.
مهدى کوهى راه اندازى معــدن ققنوس یک را موجب 
اشــتغال دوباره کارگران این معدن و پیمانکاران بومى 
دانســت و افزود: در شــرایط تحریم و با نــگاه اقتصاد 
مقاومتى و دانش بنیان، هیچ مشکلى مانع پیشرفت این 

شرکت نخواهد شد.
ایرج رخصتى نائب رئیس هیات مدیــره ذوب آهن نیز 
گفت: واگذارى معدن ققنوس یک به ذوب آهن، گامى 

در جهت بهبود شرایط زنجیره صنعت فوالد است چرا که 
این معدن به تولید کننده اى واگذارشــده که از نیم قرن 

تجربه معدن دارى برخوردار است.
محمد جعفر صالحى معاون خرید ذوب آهن اصفهان نیز 
با بیان اینکه مطالعات انجام شده در معدن ققنوس یک 
نشان دهنده ذخیره خوب و چشمگیر در این معدن است 
گفت: پس از طى مراحل قانونى، 14 دى ماه این معدن 

به ذوب آهن اصفهان تحویل شد.

سنگ آهن معدن ققنوس به ذوب آهن رسید

خاکریزى و زیرسازى خیابان آتش نشانى ورزنه
نصف جهــان  روابط عمومى شهردارى ورزنه اعالم 
کرد: عملیات خاکریزى و زیرســازى خیابان آتش 

نشانى ادامه دارد.
بر اســاس این گزارش، احداث خیابان آتش نشانى 

حد فاصل میدان رسالت تا خیابان البرز جنب منطقه 
ادارى به منظور کاهش ترافیک، تسهیل و تسریع در 
دسترسى به محوطه ادارى جدید شهر و دسترسى 

به ادارات واقع در این خیابان در حال انجام است.

ارائه الیحه بودجه شهردارى زرین شهر به شورا
نصف جهان  شهردار زرین شهر الیحه بودجه 1370 
میلیارد ریالى ســال 1402 این شهردارى را تقدیم 

شوراى اسالمى شهر کرد.
الیحه بودجه 1402 شــهردارى بــا افزایش 48 
درصدى نســبت به بودجه 1401 و با مبلغ 1370 

میلیارد ریال تقدیم شوراى اسالمى شهر شد.

در الیحــه تقدیمى، 59 درصد بودجه شــهردارى 
عمرانى بــوده و 41 درصد به هزینــه هاى جارى 

اختصاص داده شده است.
همچنین در این جلســه دفترچــه تعرفه عوارض 
محلى ســال 1402 به شوراى اســالمى شهر نیز 

تقدیم شد.

اجراى تخفیف 25 درصدى عوارض شهردارى در 
فوالدشهر

نصف جهان  حســین ایزدى، شــهردار فوالدشهر 
گفت: به مناسبت دهه مبارك فجر طرح تخفیف 25 
درصدى عوارض شهردارى فوالد شهر اجرا مى شود.

وى با اشــاره به اجراى طــرح تخفیف 25 درصدى 
خوش حســابى براى شــهروندان اظهار کرد: بنابر 

پیشنهاد شــهردارى و مصوبه شــوراى شهر، این 
طرح تخفیف ویژه مؤدیانى که تا تاریخ 29 اســفند 
ســال جارى نســبت به تسویه حســاب و پرداخت 
عوارض محلى و بهاى خدمات متعلقه اقدام نمایند

 اعمال مى شود.

معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندار اصفهان گفت: 
موضوع احیاى تاالب گاوخونى و رودخانــه زاینده رود در 
ستاد ملى هماهنگى و مدیریت تاالب ها مورد بررسى قرار 

خواهد گرفت.
صبح دوشنبه نخستین جلسه استانى هماهنگى و مدیریت 
تاالب هاى استان با محوریت زاینده رود و تاالب بین المللى 
گاوخونى، با حضور معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 

اصفهان و سایر اعضا تشکیل شد.
در حاشیه این نشست مهران زینلیان معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندار اصفهان گفت: پیرو ســفر معاون رئیس 

جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 29 دى ماه 
سال جارى به استان و درخواست استاندار اصفهان به منظور 
طرح موضوع احیاى تاالب گاوخونى و رودخانه زاینده رود در 
ستاد ملى هماهنگى و مدیریت تاالب ها، این موضوع مورد 

بررسى قرار گرفت.
وى ادامه داد: درجریان این نشســت مقرر شد؛ طرح هاى 
پیشنهادى که بر کمیت و کیفیت رودخانه و تاالب در حوضه 
آبریز زاینده رود اثر گذار است؛ توسط متولیان هر دو استان 
تهیه و به دبیرخانه ستاد در سازمان حفاظت محیط زیست 
ارسال گردد. بر همین اساس جلسه تخصصى و کارشناسى 

این اقدام در اســتاندارى اصفهان برگــزار و نقطه نظرات 
دستگاه هاى ذى ربط اخذ شد.

زینلیان عنوان کرد: در این نشســت مقرر شد دستگاه هاى 
ذى مدخــل و ذى نفع در حوضه آبریز زاینده رود در اســرع 
وقت پیشنهادهاى فنى و مطالعه شده خود را ظرف سه روز 
به دبیرخانه استانى واقع در اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان ارسال نمایند تا در جلسات آینده با برنامه اى منسجم 
و جامع، طرح احیاى زاینده رود و تاالب گاوخونى تهیه و در 
جلسه اى که در هفته هاى پیش رو با حضور معاون اول رئیس 

جمهور تشکیل خواهد شد به تأیید و تصویب برسد.

بررسى طرح احیاى گاوخونى و زاینده رود در ستاد ملى مدیریت تاالب ها

بزرگ ترین اعتکاف دانش آموزى پسران در اصفهان
معاون پرورشى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: طبق رصدهاى انجام شــده 
بزرگ ترین اعتکاف دانش آموزى پســران کشــور با 
شرکت بیش از هزار دانش آموز در مسجدسید اصفهان 
در حال برگزارى اســت که با ورود مستقیم اداره کل 
آموزش و پرورش استان با همکارى مجموعه ابنااالمام 

به این موضوع همراه شده است.

مهدى نم نبات اظهار کرد: امســال در شهر اصفهان 
نزدیک به 20 مســجد و در اســتان قریــب به 100 
مسجد میزبان اعتکاف دانش آموزى بوده اند و برآورد 
اولیه ما این اســت که بیش از 20 هزار دانش آموز در 
اعتکاف هاى رسمى ما شــرکت کرده اند و این تعداد 
جداى از دانش آموزانى است که همراه با والدین خود در 

اعتکاف شرکت کرده اند.
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چه کسانى در درآمد توییتر سهیم مى شوندآپدیت جدید MIUI14 مشکل منطقى پوشه ها را حل مى کند
نسخه اصلى رابط کاربرى مى یو آى 14 شیائومى ضعف هایى در عملکرد و طراحى 

داشت که در آپدیت جدید MIUI 14 ظاهراً آن ها از بین رفته اند.
شیائومى، گوشى ساز مطرح چینى تالش زیادى براى روان تر کردن و بهبود عملکرد 
پوسته سفارشى اندرویدى خود انجام مى دهد. سیســتم MIUI در اصل یک اسکین 
اندرویدى است و یکى از بهترین نسخه هاى آن هم اکنون براى بسیارى از گوشى هاى 
این برند منتشر شده است. این کمپانى در رویداد معرفى گوشى هاى سرى شیائومى 13 

خودش، از آپدیت جدید MIUI14 نیز پرده برداشت.
این رابط کاربرى نه تنها روان بودن سیستم را بهبود بخشیده، بلکه طراحى جدیدى را 
هم به رابط کاربرى شیائومى اضافه کرده است. به طور مثال آیکون ها بزرگ تر شده، 
پوشه ها بزرگ تر شــده، آیکون حیوانات خانگى را مى توانید به صفحه اصلى گوشى 
خود اضافه کنید و مواردى از این دست که همگى جزو ویژگى هاى جدید مى یو آى 

14 هستند.
ا این حال مشکالتى از نظر منطقى در طراحى پوشه هاى بزرگ این بروزرسانى وجود 
داشت. پوشه ها چهار اپلیکیشن را به نمایش مى گذارند، اما فقط سه اپلیکیشن با کلیک 
مستقیم روى پوشه اجرا مى شوند. براى دیگر برنامه ها کاربر حتماً باید پوشه را باز کند 

تا بتواند روى آیکون سایر برنامه ها کلیک کند.
خوشبختانه MIUI همیشه سیستمى بوده که بر اســاس بازخوردها و تجربیاتى که 
کاربران از آن ارائه مى کنند، بروزرسانى مى شود. اکنون گزارش شده است که شیائومى 
در جدیدترین نسخه آزمایشى این آپدیت تغییراتى را به وجود آورده که یکى از آن ها 
مربوط به پوشه ها است. اکنون پوشه بزرگ اپلیکیشن ها مى تواند به کاربران اجازه دهد 

مستقیماً روى آیکون برنامه هاى بیشترى کلیک کنند.
کاربران نســخه آزمایشــى این رابــط کاربــرى که گوشــى خود را به نســخه 
4.39.9.5963.01031422 بروزرسانى کرده باشند، مى توانند از این ویژگى بهره مند 

شوند. البته این نسخه عمومى نیست و در اختیار تمام کاربران قرار نگرفته است.
بعد از آپدیت، شما مى توانید 8 آیکون را با کلیک روى 4 آیکونى که به صورت کوچک 
در گوشه سمت راست پوشه به نمایش گذاشته مى شود، اپلیکیشن آن ها را مستقیماً اجرا 
کنید. این سیستم به صورت خودکار عادت هاى چیدمان اپلیکیشن ها و فولدربندى ها 
توسط کاربر را مى فهمد و پیشنهادهاى هوشمندانه اى را به آن مى دهد. این قابلیتى 
است که هواوى نیز در سیستم عامل HarmonyOS خودش به نمایش گذاشته است.
گرچه ایده این طراحى خیلى ساده است، اما مى تواند باعث بهبود تجربه کاربرى شود 
و این مى تواند امتیاز مثبتى براى شیائومى باشد. این آپدیت به زودى در اختیار عموم 

کاربران گوشى هاى شیائومى قرار خواهد گرفت.

ایالن ماسک از شروع تقسیم درآمدهاى توییتر از تبلیغات ریپالى هاى توییت ها با 
تولیدکنندگان محتوا خبر داد. البته درحال حاضر تنها افرادى مى توانند در این درآمد 

سهیم شوند که مشترك سرویس توییتر بلو باشند.
 با وجود اینکه ایالن ماســک از شــروع تقســیم درآمدها با تولیدکنندگان محتوا 
خبر داده اســت، هنوز اطالعات کمى دربــاره نحوه عملکرد این سیســتم داریم. 
عالوه براین، کاربر باید با پرداخت حداقل ماهانه 8 دالر، مشــترك سرویس توییتر 
بلو باشد، البته امکان خرید ساالنه این سرویس با هزینه پایین تر 84 دالر هم وجود 

دارد.
هنوز نمى دانیم تولیدکنندگان محتوا چگونه مى توانند از توییت هاى خود درآمد داشته 
باشند. براى مثال باید یک کاربر چند توییت وایرال شده در حسابش داشته باشد تا از 
توییتر درآمد کسب کند. با توجه به رابطه نه چندان مناسب توییتر با تبلیغ دهندگان، 
احتماًال درآمد چندان باالیى نصیب تولیدکنندگان محتوا از تبلیغات نمى شود، بلکه 

شرایط در آینده تغییر کند.

توجه ایالن ماسک به تولیدکنندگان محتوا
اگرچه تقســیم درآمدهاى تبلیغات با تولیدکنندگان محتوا به یکباره توسط ایالن 
ماسک اعالم شده است، اما مالک جدید این شبکه اجتماعى مدت هاست درباره این 
افراد صحبت مى کند. حتى چند روز پیش ماسک از امکان اشتراك گذارى درآمدها با 

تولیدکنندگان محتوا گفته بود.
درحالى که کاربران همین حاال هم مى توانند از طریــق قابلیت هایى مانند Tips و 
Super Follows از توییتر درآمدزایى داشــته باشند، اشــتراك گذارى درآمدهاى 

تبلیغات راه جدیدى براى آن ها به حســاب مى آید. این طرح جدید عالوه بر اینکه 
مى تواند به نفع کاربران باشد، مى تواند به سود توییتر هم تمام شود.

ایالن ماســک مى خواهد توییتر رقابت جدى ترى با پلتفرم هایــى مانند یوتیوب، 
اینستاگرام و تیک تاك داشته باشد و تمام آن ها از سیستم هاى مشابهى براى پرداخت 
هزینه به تولیدکنندگان محتــوا بهره مى برند. بنابراین توییتر مى تواند با تقســیم 

درآمدهاى تبلیغات، کاربران بیشترى را جذب کند.
با وجود تمام گفته هاى باال، هنوز درباره نحوه عملکرد سیستم جدید توییتر اطالعاتى 
نداریم و ماسک بدون انتشار جزئیات و تنها با گفتن این موضوع که کاربر باید مشترك 
سرویس بلو باشد، از تقسیم درآمدها خبر داده اســت. براى مثال نمى دانیم درکنار 
سرویس بلو، کاربر براى درآمدزایى باید چه ویژگى دیگرى داشته باشد. بنابراین باید 

منتظر انتشار جزئیات این سیستم جدید باشیم.

 سرانجام سامســونگ از خانواده گلکسى اس 23 خود رونمایى 
کرد. مشخصات هر سه مدل استاندارد، پالس و اولترا به همراه 

تصاویرى از هریک را در ادامه این متن مطالعه فرمایید.
ســرانجام روز موعود فرا رســید و سامسونگ رســما از سرى 
گوشى هاى گلکسى اس 23 خود رونمایى کرد. مطابق انتظارات، 
این خانواده در سه مدل استاندارد، پالس و اولترا رونمایى شده که 

در ادامه به معرفى بیشتر هریک خواهیم پرداخت.
طراحى هر مدل کامال شــبیه به نمونه هاى سال گذشته است 
و همچنان نسخه اولترا، بزرگ ترین گوشــى در میان این سه 
محصول است. این محصوالت همچنین به تراشه هاى پرچمدار 
اسنپدراگون 8 نسل 2 کوالکام مجهز هســتند که هسته پرایم 
کورتکس X۳ آن 10 تا 20 درصد ســریع تر از هسته ایکس 2 
حاضر در اگزینوس 2200 است. همچنین نتایج بنچمارك هاى 
چندهســته اى این پردازنده نیز بین 30 تــا 60 درصد بهتر از 

Galaxy S۲۲ با تراشه Exynos 2200 است.
 2.Snapdragon8Gen عالوه بر این، عملکرد حرارتى تراشه

هم 40 درصد بهتر از نسل قبل خواهد بود.
به جز توانایى هاى پردازشــى و فنى بهتر، حضور حسگر جدید 
200 مگاپیکسلى در مدل اولترا نیز دیگر قابلیت برجسته آن به 
شمار مى رود. این حسگر جایگزین نمونه 108 مگاپیکسلى نسل 

قبل شده است. 
در ادامه با هم به بررسى مشــخصات فنى هریک از سه عضو 

خانواده گلکس اس 23 سامسونگ خواهیم پرداخت:

مشــخصات فنــى گلکســى اس 23 اولترا 
سامسونگ در یک نگاه

بدنه: ابعــاد 163,4 در 78,1 در 8,9 میلیمتــر؛ وزن 233 گرم؛ 
محافظ صفحه گوریال گلس ویکتور 2 در پشت و جلو، استاندارد 
IP۶۸ براى محافظــت در برابر گرد و خــاك و رطوبت، قاب 
آلومینیومى با استحکام و مقاومت بیشــتر در برابر سقوط، قلم 

استایلوس، تاخیر 2,8 میلى ثانیه اى.
صفحه نمایش: 6,80 اینچــى داینامیک امولد ۲X، نرح رفرش 
120 هرتز، کسب استاندارد HDR۱۰+، حداکثر روشنایى 1750 
نیت، رزولوشن 1440 در 3088 پیکسل، نسبت عرض به طول 
19,3:9 صفحه نمایش، چگالى 501 پیکســل بر اینچ، صفحه 

.(AOD) نمایش همیشه روشن
تراشه: کوالکام اسنپدراگون 8 نسل 2 (چهار نانومترى)، هشت 

هسته اى (یک هسته کورتکس X۳ با سرعت 3,36 گیگاهرتز، 
دو هسته کورتکس A۷۱۵ با ســرعت 2,8 گیگاهرتز، دو هسته 
کورتکس A۷۱۰ با سرعت 2,8 گیگاهرتز و سه هستته کورتکس 
A۵۱۰ با ســرعت دو گیگاهرتز)، واحد پردازش گرافیکى آدرنو 

740
حافظه: 256 گیــگ حافظه/8 گیــگ رم، 256 گیگ حافظه/ 
12 گیگ رم، 512 گیگ حافظه/ 12 گیــگ رم، یک ترابایت 

4,0 UFS ،حافظه/12 گیگ رم
(5,1 One UI رابط کاربرى) نرم افزار: اندروید 13

دوربین پشت:
دوربین اصلى: 200 مگاپیکســلى، f/1,7، 23 میلیمترى، اندازه 
1,3/1 اینچ، پیکسل هاى 0,6 میکرومترى، PDAF، فوکوس 

خودکار لیزرى، لرزشگیر نورى
.PDAF ،2,2، 25 میلیمترى/f ،دوربین سلفى: 12 مگاپیکسلى

ضبط ویدیو:
دوربین پشــت: رزولوشــن ۸K با نرخ 30/24 فریــم بر ثاینه، 

رزولوشن ۴K با نرخ 60/30 فریم بر ثانیه، رزولوشن 
۱۰۸۰p با نــرخ 240/60/30 فریم بر ثانیه، 

رزولوشــن ۷۲۰p با نرخ 960 فرى بر ثانیه، 
استاندارد HDR۱۰+، ضبط صداى استریو

دوربین جلو: رزولوشــن ۴K با نرخ 60/30 
فریم بر ثانیه، رزولوشــن ۱۰۸۰p با نرخ 30 

فریم بر ثانیه
باترى: 5000 میلى آمپر ســاعتى، شارژ 45 
واتى ســیمى، PD۳,0، شارژ بیسیم 10 واتى، 

شارژ معکوس 4,5 واتى.
سایر قابلیت ها: حسگر اثر انگشت ( زیر صفحه 
نمایش، مافوق صوت)، ان اف سى، اسپیکرهاى 
 DeX سامسونگ ،DeX اســتریو، سامســونگ
بیســیم، قابلیت دیکته بیکسبى، سامسونگ پى، 

(UWB) پشتیبانى از فوق پهن باند

مشخصات فنى گلکســى اس 23 
پالس سامسونگ در یک نگاه

بدنه: ابعــاد 157,8 در 76,2 در 7,6 میلیمتر؛ وزن 195 گرم؛ 
محافظ صفحه گوریال گلس ویکتور 2 در پشت و جلو، استاندارد 
IP۶۸ براى محافظت در برابر گرد و خاك و رطوبت (عمق 1,5 

متر براى ســى دقیقه)، قاب آلومینیومى با استحکام و مقاومت 
بیشتر در برابر سقوط

صفحه نمایش: 6,60 اینچــى داینامیک امولد ۲X، نرح رفرش 
120 هرتز، کسب اســتاندارد HDR۱۰+، رزولوشن 1080 در 
2340 پیکسل، نسبت عرض به طول 19,5:9 صفحه نمایش، 
چگالى 390 پیکســل بر اینچ، صفحه نمایش همیشه روشن 

(AOD)
تراشه: کوالکام اسنپدراگون 8 نسل 2 (چهار نانومترى)، هشت 
هسته اى (یک هسته کورتکس X۳ با سرعت 3,36 گیگاهرتز، 
دو هســته کورتکس A۷۱۵ با سرعت 2,8 گیگاهرتز، دو هسته 
کورتکس A۷۱۰ با سرعت 2,8 گیگاهرتز و سه هستته کورتکس 
A۵۱۰ با ســرعت دو گیگاهرتز)، واحد پردازش گرافیکى آدرنو 

740
حافظه: 256 گیگ حافظه/8 گیــگ رم، 512 گیگ حافظه/ 8 

4,0 UFS ،گیگ رم

(5,1 One UI رابط کاربرى) نرم افزار: اندروید 13
دوربین پشت:

دوربین اصلى: 50 مگاپیکســلى، f/1,8، 23 میلیمترى، اندازه 
1,56/1 اینچ، پیکســل هاى 1 میکرومترى، PDAF، فوکوس 

خودکار لیزرى، لرزشگیر نورى
.PDAF ،2,2، 25 میلیمترى/f ،دوربین سلفى: 12 مگاپیکسلى

ضبط ویدیو:
دوربین پشــت: رزولوشــن ۸K با نرخ 30/24 فریــم بر ثاینه، 
رزولوشــن ۴K با نرخ 60/30 فریم بر ثانیه، رزولوشن ۱۰۸۰p با 
نرخ 240/60/30 فریم بر ثانیه، رزولوشن ۷۲۰p با نرخ 960 فریم 

بر ثانیه، استاندارد HDR۱۰+، ضبط صداى استریو
دوربین جلو: رزولوشن ۴K با نرخ 60/30 فریم بر ثانیه، رزولوشن 

۱۰۸۰p با نرخ 30 فریم بر ثانیه

 ،PD۳,0 ،باترى: 4700 میلى آمپر ساعتى، شارژ 45 واتى سیمى
شارژ بیسیم 10 واتى، شارژ معکوس 4,5 واتى.

سایر قابلیت ها: حسگر اثر انگشت ( زیر صفحه نمایش، مافوق 
 ،DeX صوت)، ان اف ســى، اسپیکرهاى اســتریو، سامسونگ
سامسونگ DeX بیسیم، قابلیت دیکته بیکسبى، سامسونگ پى

مشخصات فنى گلکسى اس 23 سامسونگ در 
یک نگاه

بدنه: ابعاد 146,3 در 70,9 در 7,6 میلیمتر؛ وزن 167 گرم؛ محافظ 
 IP۶۸ صفحه گوریال گلس ویکتور 2 در پشت و جلو، استاندارد
براى محافظت در برابر گرد و خــاك و رطوبت (عمق 1,5 متر 
براى سى دقیقه)، قاب آلومینیومى با استحکام و مقاومت بیشتر 

در برابر سقوط
صفحه نمایش: 6,10 اینچى داینامیــک امولد ۲X، نرخ رفرش 
120 هرتز، کسب استاندارد HDR۱۰+، رزولوشن 1080 در 2340 
پیکسل، نسبت عرض به طول 19,5:9 صفحه نمایش، چگالى 

(AOD) 422 پیکسل بر اینچ، صفحه نمایش همیشه روشن
تراشه: کوالکام اسنپدراگون 8 نسل 2 (چهار نانومترى)، هشت 
هسته اى (یک هسته کورتکس X۳ با سرعت 3,36 گیگاهرتز، 
دو هسته کورتکس A۷۱۵ با ســرعت 2,8 گیگاهرتز، دو هسته 
کورتکس A۷۱۰ با سرعت 2,8 گیگاهرتز و سه هستته کورتکس 
A۵۱۰ با سرعت دو گیگاهرتز)، واحد پردازش گرافیکى آدرنو 740

حافظه: 128 گیگ حافظه/8 گیــگ رم، 256 گیگ حافظه/ 8 
UFS4,0 ،گیگ رم

(5,1 One UI رابط کاربرى) نرم افزار: اندروید 13
دوربین پشت:

دوربین اصلى: 50 مگاپیکســلى، f/1,8، 23 میلیمترى، اندازه 
1,56/1 اینچ، پیکســل هاى 1 میکرومترى، PDAF، فوکوس 

خودکار لیزرى، لرزشگیر نورى
.PDAF ،2,2، 25 میلیمترى/f ،دوربین سلفى: 12 مگاپیکسلى

ضبط ویدیو:
دوربن پشت: رزولوشن ۸K با نرخ 30/24 فریم بر ثاینه، رزولوشن 
۴K با نــرخ 60/30 فریم بر ثانیــه، رزولوشــن ۱۰۸۰p با نرخ 

240/60/30 فریم بر ثانیه، رزولوشن ۷۲۰p با نرخ 960 فریم بر 
ثانیه، استاندارد HDR۱۰+، ضبط صداى استریو

دوربین جلو: رزولوشن ۴K با نرخ 60/30 فریم بر ثانیه، رزولوشن 
۱۰۸۰p با نرخ 30 فریم بر ثانیه

باترى: 3900 میلى آمپر ســاعتى، شــارژ 25 واتى سیمى، 
PD۳,0، شــارژ بیســیم 10 واتــى، شــارژ معکوس

 4,5 واتى.

 گوگل 12 اپلیکیشــن محبوب اندرویــد را ممنوع کرده و 
از میلیون ها نفر خواســته تا آن ها را از گوشــى خود حذف 

کنند.
 شرکت آمریکایى گوگل، مجموعه جدیدى از برنامه هاى 
اندرویدى موجود در فروشــگاه معروف خود را حذف کرد؛ 
به گونه اى که مشخص کرده این برنامه ها کاربران را براى 
تماشاى تبلیغات بى پایانى فریب مى دهند و از طریق حمالت 

فیشینگ اقدام به سرقت داده هاى حساس مى کنند.
این برنامه ها عبارتند از:

- Lucky Step - Walking Tracker کــه ده میلیون بار 
دانلود شده است.

- برنامه WalkingJoy که پنچ میلیون بار دانلود شده است.
- برنامه Lucky Habit: health tracker که پنج میلیون بار 

دانلود شده و هنوز در فروشگاه گوگل وجود دارد.
- برنامه Golden Hunt که صدهزار بار دانلود شده است.

-برنامه Reflector که صدهزار بار دانلود شده است.
- برنامخ بلک جک Seven Golden Wolf blackjack که 

صد هزار بار دانلود شده است.

-برنامه Unlimited Score که پنجاه هزار بار دانلود شده 
است.

-برنامه Big Decisions پنجاه هزار بار دانلود شده است.
- برنامه Jewel Sea که ده هزار بار دانلود شده است.

- برنامه بازى Lux Fruits Game کــه ده هزار بار دانلود 
شده است.

- برنامه Lucky Clover که ده بار دانلود شده است.
- برنامه King Blitz که پنج هزار بار دانلود شده است.

- برنامه Lucky Hammer که هزار بار دانلود شده است.

فوراً این 12 برنامه را از گوشى خود حذف کنید

رئیس اتحادیه صنف دستگاه هاى مخابراتى و ارتباطى و لوازم جانبى استان 
تهران از وجود آیفون هاى تقلبى در بازار ایران خبر داد.

مهدى محبى، رئیس اتحادیه صنف دستگاه هاى مخابراتى و ارتباطى و لوازم 
جانبى استان تهران با اعالم اینکه آیفون هاى تقلبى متعددى در بازار وجود دارد 
گفت گوشى هاى آیفون 14 کپى معموال به شکل قاچاق وارد کشور مى شوند 
که سریال هاى جعلى دارند و فروش آنها نیز غیرقانونى است. وى با اعالم اینکه 
فروش این گوشى هاى را غیرقانونى مى دانیم گفت اگر کاربران شکایت کنند 

ما نیز حکم صادر خواهیم کرد.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه هاى مخابراتى و ارتباطى و لوازم جانبى استان 
تهران با اعالم اینکه رجیسترى آیفون هاى 14 کپى به دلیل اینکه به شکل 
قاچاق وارد کشور مى شوند، جعلى اســت گفت گوشى فیک و قاچاق به دلیل 
قانونى نبودن رجیسترى با قطعى مواجه خواهد شد. ما نیز با شناسایى مکان هایى 
که گوشى هاى کپى به فروش مى رســانند آنها را به سازمان صمت معرفى 
خواهیم کرد. محبى در ادامه بیان کرد مردم باید در زمان خرید گوشى موبایل 
حتما از طریق #7777* استعالم بگیرند تا از مشخصات گوشى مانند مدل و 
واردکننده آن مطلع شوند. از این رو با یک استعالم ساده مى تواند تقلبى و کپى 

بودن یک گوشى را تشخیص داد.

در نخستین به روزرسانى بزرگ تلگرام براى سال 2023، امکان ترجمه 
فورى کل مکالمات براى کاربران این پیام رسان محبوب فراهم شد.

تلگرام اعالم کرد جدیدترین به روزرســانى که براى نسخه iOS این 
اپلیکیشن موجود اســت، 10 قابلیت جدید اضافه مى کند. یکى از این 
قابلیت هاى جدید که براى همه موجود است، سازنده تصویر پروفایل 
(Profile Picture Maker) اســت که به کاربران امکان مى دهد هر 
استیکر یا ایموجى متحرکى را به تصویر پروفایل یک حساب کاربرى یا 
گروه یا کانال تبدیل کنند. همچنین استیکرها و ایموجى بر اساس رده 

و گروه، سازماندهى شده اند.
بخش "استفاده از شبکه" (Network Usage) کامال بازطراحى شده 
است تا کاربران به راحتى بتوانند مشــاهده کنند چه میزان دیتا توسط 
تلگرام استفاده شده است. حتى امکان تمایز بین استفاده از دیتاى شبکه 

موبایل و واى فاى وجود دارد.
مدیران گروه مى توانند اکنون انتخاب کنند که اعضاى گروه چه نوع 
رسانه اى را مى توانند ارسال کنند. این قابلیت شامل گزینه هایى نظیر 
عکس، ویدئو، تصویر متحرك، پیام صوتى و فایل ها است. اما یکى از 

جالب ترین قابلیت ها، مطمئنا امکان ترجمه کل 
مکالمات (چت) است.

مشترکان ســرویس تلگرام پریمیوم 
مى تواننــد عــالوه بــر ترجمه چت 
خصوصى، ترجمه پیام ها در گروه یا 
کانال را به صورت لحظه اى مشاهده 
کنند. کاربران سرویس پریمیوم اکنون 

مى توانند با زدن نــوار ترجمه در باالى 
صفحــه، کل چت ها و پیام هــاى گروه ها و 

کانال ها را ترجمه کنند.
منوى گزینه ها، به شــما اجازه مى دهد نوار را مخفى کنید و مشخص 
کنید چه زبان هایى ترجمه شوند. همه کاربران مى توانند با انتخاب آنها 
و زدن گزینه "ترجمه" (Translate)، پیام هاى شخصى را ترجمه کنند.

 قابلیت هاى دیگر شــامل ایموجى هاى تعاملى تر، انتخاب چت براى 
ربات ها، ورود مجدد با اسم کاربرى اپل و گوگل و گزینه اشتراك ساالنه 
براى تلگرام پریمیوم با تخفیف 40 درصد اســت. تلگــرام پریمیوم، 
سرویس اشــتراك پولى تلگرام اســت که کاربران آن به قابلیتهاى 
بیشترى دسترســى دارند و اشتراك آن در اپلیکیشــن iOS  تلگرام، 

گران تر است.

جوالن آیفون هاى تقلبى
 در بازار ایران

ترجمه لحظه اى پیام ها 
به تلگرام اضافه شد
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در فصل زمستان بدن ما غذا هاى غنى نیاز دارد که 
در همین راستا مصرف میوه هاى خشک، آجیل و 

دانه هاى روغنى (دانه کنجد) توصیه مى شود.
در فصل زمســتان بســیارى از افراد با مشکالت 
مختلفى مانند ایجاد ورم در دست و پا، نفخ معده و 
سرماخوردگى و سرفه مواجه مى شوند. حمله قلبى 

نیز در زمستان شایع است.
در همین حال متخصصان توصیــه مى کنند که 
داشــتن عادات غذایى ســالم مى تواند منجر به 
کاهش بسیارى از مشــکالت سالمتى در فصل 

زمستان شود.
از مصرف بیش از اندازه قهــوه و چاى خوددارى 
کنید. این نوشــیدنى ها اثــر ادرارآور دارند و با 
افزایش تشــکیل ادرار، حجم خــون را کاهش 

مى دهند.
 میوه ها و ساالد ها را به رژیم غذایى خود اضافه 
کنید. با افزودن مقدارى غذاى خام مانند میوه ها 
و ســاالدها، مى توانید دوره هاى مکرر ابتال به 

عفونت ها را کاهــش دهید. همچنیــن میوه ها و 
ساالد ها آب کافى مورد نیاز بدن را نیز تامین کرده و 

به بهبود هضم کمک مى کنند.
مغز ها و دانه هایى مانند گردو، بادام و دانه کنجد به 
شما کمک مى کنند در زمستان گرم بمانید و فشار 

خون خود را در حد نرمال نگه دارید.
 تخم مرغ و ماهى مصرف کنید. مقدارى رژیم غذایى 
با پروتئین باال نیز در زمســتان براى بهبود پاســخ 
ایمنى بدن و سالمتى توصیه مى شود. به غیر از این، 
اگر هیچ مشکل سالمتى ندارید، مصرف سبزیجات 
و میوه هاى فصلى همیشــه توسط هر متخصصى 

توصیه مى شود.
همچنین در فصل زمستان به دلیل سبک زندگى کم 
تحرك و مصرف بیشتر غذا هاى پرکالرى نسبت به 
فصول دیگر، خطر ابتال به چندین بیمارى افزایش 
مى یابد که متخصصان ورزش کــردن در خانه یا 
انجام فعالیت هاى بدنى خارج از خانه در هنگامى که 

شرایط آب و هوایى خوب است را توصیه مى کنند.

 مصرف حدودا 50 گرم آجیل درختى در روز، در طول 24 هفته باعث کاهش وزن، افزایش احساس 
سیرى و کاهش فشار خون دیاستولیک مى شــود. تریپتوفان، یک عامل مهم در بیمارى هاى قلبى 
عروقى (CVD) در نظر گرفته مى شود.تریپتوفان، در روده متابولیزه مى شود و متابولیت هاى زیست 
 CVD فعال زیادى تولید مى کند که اثرات محافظتى زیادى در برابر بیمارى هاى مزمن مانند دیابت و
دارند.محققان گفته اند: ما ارتباط جدیدى بین متابولیت هاى تریپتوفان و فشار خون، ضربان قلب و 
احساس سیرى در افراد داراى اضافه وزن کشف کردیم که نشان دهنده تأثیر گسترده تر متابولیسم 

تریپتوفان بر سالمت کلى، از جمله سالمت قلب و عروق است.
یک یافته جالب دیگر در این مطالعه، افزایش قابل توجه ســطح سروتونین خون، در افرادى بود که 
آجیل درختى مخلوط مصرف مى کردند. این تحقیق، اولین مطالعه اى است که نشان مى دهد مصرف 
آجیل درختى با افزایش سطح سروتونین در بدن مرتبط است. محققان خاطرنشان کرده اند، با اینکه 
تحقیقات بیشترى در این زمینه مورد نیاز است، این یافته بسیار هیجان انگیز است، زیرا سروتونین، 

تاثیر مهمى بر خلق و خو و سالمت روان کلى دارد.
تحقیقات نشان داده اند که افراد، حدود 25 درصد از کالرى روزانه خود را از طریق میان 

وعده ها دریافت مى کنند و بخش زیادى از آن از دسرها، نوشیدنى هاى 
شیرین شده با شکر، شــیرینى ها و تنقالت شور تامین مى شود. 
پژوهشگران اظهار داشته اند، جایگزینى تنها یکى از این میان 
وعده ها با آجیل درختى، مى تواند به بهبود سالمت کلى و کاهش 

خطر ابتال به بیمارى هاى مزمن مختلف کمک کند.

با وجود این که زنجبیل یک ماده غذایى مقوى است 
و هم به عنوان طعم دهنده و هم دارو مورد استفاده قرار مى 
گیرد، اما محققان هشدار داده اند که برخى افراد باید نسبت 

به مصرف آن احتیاط کنند.

مصرف زنجبیل بــراى چى و کى خوب 
نیست؟

 زنجبیل گیاهى بومى آسیاست. ادویه زنجبیل از ریشه 
هاى گیاه تهیه مى شود که هم به عنوان طعم دهنده و هم 
به عنوان دارو کاربرد دارد. زنجبیل حاوى مواد شیمیایى 

است که تهوع و تورم را کاهش مى دهد.
همین زنجبیل در دوران همه گیرى کرونا به عنوان ماده 
غذایى مفید براى پیشگیرى از ابتال به کرونا معرفى شده و 
به ویژه در ماه هاى نخست شیوع این ویروس، گرایش به 

مصرف آن بسیار زیاد شده 

بود. محققان اعالم کرده اند که زنجبیل با تقویت سیستم 
ایمنى بدن از ابتال به کرونا جلوگیرى مى کند.

اما با تمام خواصى که زنجبیل دارد، به نظر مى رسد این 
مواد شیمیایى در معده و روده ها فعالیت خود را انجام مى 
دهند اما این مواد ممکن است به سیستم عصبى و مغز هم 
در کنترل تهوع کمک کند. معموال افراد از این ماده غذایى 

براى بهبود حالت تهوع و استفراغ مورد استفاده مى کنند.
همچنین این مــاده بــراى پوکى اســتخوان، دیابت، 
سردردهاى میگرنى و دیگر مشکالت دیگر هم قابلیت 
درمان دارد اما بسیارى از آنها به لحاظ علمى هنوز ثابت 
نشده اما  آنچه مسلم است این که در دوران همه گیرى 
کرونا بســیار به مصرف زنجبیل توصیه شده، بى خبر از 
این که این ماده مى تواند سالمت عده اى را هم به خطر 
بیاندازد و محدودیت هایى در مصــرف آن وجود دارد و 

مصرف آن در همه افراد توصیه نمى شود.

الغرها نخورند
زنجبیل به عنوان یکى از راه حل هاى ریشــه اى براى 
کاهش وزن شناخته مى شود. این ماده غذایى با تنظیم 
آنزیم هاى گوارشى در معده و کاهش اشتها منجر به 
کاهش وزن مى شود. اما براى افراد الغر مى تواند 

عواقبى به دنبال داشته باشد.

مبتالیان به اختالالت خونى
هموفیلى نوعى بیمارى نادر است که در آن خون قادر به 
لخته شدن نیست. اگرچه لخته هاى خونى ممکن است در 
بعضى موقعیت ها خطرناك باشد، اما این لخته ها نیز براى 
بدن اهمیت باالیى دارند. به گزارش سیناپرس، کاهش 
توانایى بدن در لخته شند خون منجر به خونریزى شدید 

به دنبال بریدن بخشى از پوست یا آسیب وارده مى شود.
جایى که زنجبیل به افراد براى بهبود گردش خون توصیه 
مى شــود، در مبتالیان به هموفیلى مــى تواند به دلیل 
افزایش گردش خون در بدن منجــر به خونریزى هاى 

شدید شود که ممکن است جان آنها را به خطر بیاندازد.

خانم هاى باردار به هوش
اگر چه زنجبیل به ویژه در هفته هــاى ابتدایى باردارى 
مى تواند ضعف و حالت تهوع این دوران را کاهش دهد، 
اما مصرف آن در سه ماهه ســوم باردارى به شدت منع 
شــده اســت. مصرف این ماده غذایى در این دوره مى 
تواند انقباضات رحمى را تشــدید کرده و باعث زایمان 

زودرس شود.

هنگامى که پاتوژن ها و ســایر مواد خارجى وارد بدن ما مى شوند، 
سیستم  ایمنى بدن ما با استفاده از ارتشــى از گلبول هاى سفید و 
مواد شیمیایى براى محافظت از ما واکنش نشان مى دهد که منجر 
به التهاب مى شود. براى مقابله با آسیب هاى بدن ناشى از التهاب، 
آنتى اکسیدان هایى مانند پلى فنول ها به کاهش استرس اکسیداتیو 

در بدن ما کمک مى کنند. 
با این حال، چیزهاى زیادى در مورد این مواد مفید ناشناخته باقى 
مانده است. اکنون، محققان بررسى کرده اند که وقتى پلى فنل ها 
با مولکول هاى دیگر، مانند آمینو اســیدها واکنش مى دهند، چه 

اتفاقى مى افتد.

ماریان لوند، نویســنده ارشــد این تحقیق و 
متخصص علوم غذایى در کپنهاگ گفت: 

در ایــن مطالعه، ما نشــان مى دهیم که 
وقتى پلى فنل با یک اسید آمینه واکنش 
مى دهد، اثر مهــارى آن بر التهاب در 
سلول هاى ایمنى افزایش مى یابد. به 
این ترتیب، به وضوح قابل تصور است 
که این ترکیب مى تواند تأثیر مفیدى بر 

التهاب در انسان نیز داشته باشد.
براى بررســى اثر ضدالتهابى پلى فنل هاى 

مخلوط با پروتئین، دانشمندان از التهاب 
مصنوعــى روى ســلول هاى ایمنى 
استفاده و کشف کردند، سلول هایى 
که در معرض ایــن ترکیب قرار 
مى گیرنــد دو برابــر بیشــتر از 
سلول هایى که فقط پلى فنول ها 
به آن اضافه مى شود، در مبارزه با 

التهاب مؤثر هستند.
نتایج نشــان مى دهد کــه واکنش 
بین پلى فنل هــا و پروتئین ها در برخى 

از نوشیدنى هاى قهوه با شیرى که ما مطالعه کردیم اتفاق مى افتد. 
در واقع، واکنش آنقدر سریع اتفاق مى افتد که اجتناب از آن در هر 

یک از غذاهایى که تاکنون مطالعه کرده ایم سخت بوده است.
از آنجایى که انســان آنقدر پلى فنول را جذب نمى کند، بســیارى 
از محققان در حال مطالعه چگونگى کپســوله  کردن پلى فنول ها 
در ســاختارهاى پروتئینى هســتند که جذب آنها را در بدن بهبود 
مى بخشــد. این راهبرد مزیت اضافى افزایش اثرات ضد التهابى 

پلى فنول ها را به همراه دارد.
 Agricultural and Food Chemistry این مطالعه در مجلــه

منتشر شده است.

 اختالل در گفتار به صورت وقفــه یا گیر، تکرار کلمه یا 
بخشى از کلمه یا کشیده شدن بیش از اندازه صدا اتفاق 
عجیب و غریبى نیست، اما وقتى میزان این اختالالت 
آن قدر زیاد شود که روند طبیعى گفتار را با مشکل مواجه 
کند، دیگر با روان نبودن موقتى گفتار مواجه نیستیم، بلکه 

با پدیده اى به نام «لکنت زبان» مواجهیم.
از لکنت زبان کودك به عنوان یک اختالل گفتارى یاد 
مى شــود، این اختالل معموال در کودکانى که صحبت 
کردن را به تازگى شروع کرده اند امرى طبیعى است، اما 
گاهى وقفه افتادن بین کلمات و گیر کردن کلمات هنگام 
صحبت کردن منجر به نگرانى خانواده ها مى شــود، در 

این مطلب به بررسى عوامل ایجاد لکنت زبان خواهیم 
پرداخت و تالش مى کنیم به این پرسش ها پاسخ دهیم 
لکنت زبان در کودکان چیســت و چطور تشخیص داد 
مى شود؟ چطور باید با لکنت زبان کودك برخورد کرد؟ 

درمان لکنت زبان به چه شکل است؟
طبق تحقیقات انجام شده لکنت زبان حدود 5 تا 10درصد 
از کودکان در سنین 2 تا 6 سالگى را درگیر مى کند. لکنت 
زبان کودك در اغلب موارد به بزرگسالى کشیده نمى شود 
و در همان کودکى و با رشد کودك و پیشرفت آن ها در 

اداى کلمات، برطرف مى شود.

دلیل لکنت زبان چیست؟
هنوز به صورت دقیق مشخص نیســت که چرا برخى 
کودکان دچار لکنت زبان مى شوند، اما به صورت کلى 
عوامل مختلفى در ایجاد گرفتگى زبان نقش دارند. برخى 
از دالیل لکنت عبارتند از، ژنتیک و ســابقه خانوادگى، 
ناهنجارى در سیستم کنترل حرکتى تکلم، آسیب مغزى، 
مشکالت مربوط به اعصاب و عوامل نوروفیزیولوژیک 
مثل اختالالت ســاختارى و عصبى درون مغز عالوه 
بر این هــا علت گرفتگى زبــان را مى توان 
در موارد دیگرى نیز جست 
و جو کرد. فشار عصبى 
باال، آسیب مغزى، ضربه 
روحى ناگهانى و اختالل 
اضطــراب اجتماعــى هــم 

مى توانند باعث قفل شدن زبان شوند.

فرد در شرایطى مانند هیجان زدگى، خستگى، استرس 
و عجله یا تحت فشــار بودن ممکن است لکنت زبانش 

بدتر شود. 
همچنین قرار گرفتــن در موقعیت هایى مانند صحبت 
کردن در جمع یا پشت تلفن براى فردى که دچار لکنت 
است دشوار اســت. کودکان مبتال به لکنت خفیف نیز، 
اغلب از لکنت زبان خود بى اطالع هستند مگر آنکه در 
شرایط سخت قرار بگیرند. حرکات صورت، اضطراب و 
لکنت زمانى ایجاد مى شود که از آن ها خواسته مى شود 

صحبت کنند.
در صورت مشاهده لکنت زبان در کودك، اولین کار این 
است که موضوع را با پزشک کودکتان در میان بگذارید 
تا در صورت لزوم شما را به یک متخصص گفتاردرمانى 
ارجاع دهد. افراد داراى لکنت زبان از نظر هوش و استعداد 
با دیگران تفاوت ندارند و باور هــاى غلطى که آن ها را 
افرادى خجالتى، عصبى، حســاس، عجول یا درون گرا 

عنوان مى کنند ریشه و اساس علمى ندارد.

چگونه با کــودك داراى لکنت زبار رفتار 
کنیم؟

راه کار هایى وجــود دارد که با اســتفاده از آن ها والدین 
مى توانند به درمان یا کاهش لکنت زبان کودکان خود 
کمک کنند؛ مراقب باشــید در صحبت کردن با کودك 
داراى لکنت زبــان از تمام کــردن جمله هاى کودك 
خوددارى کنید و به او فرصت کامل کردن حرف هایش 

را بدهید.

حواستان باشد هرگز وسط حرفش نپرید و از او نخواهید 
ســریع تر یا آرام تر حــرف بزند. هنگام حــرف زدن به 
چشــم هاى کودك نگاه کنید و کمک کنیــد او هم با 

مخاطبش ارتباط چشمى برقرار کند.
ابراز محبت و عالقه به کودکى کــه داراى لکنت زبان 
است باید همواره مورد توجه اعضاى خانواده قرار گیرد 
و باید بــا عالقه حرف زدن این کــودك را دنبال کنید. 
سعى کنید در زمان حرف زدن با کودك با او در آرامش 
و شمرده حرف بزنید، همچنین سعى کنید از به کار بردن 

عبارات سخت و گفتگو هاى طوالنى خوددارى کنید.
سعى کنید در زمان تنهایى بیشــتر با او صحبت کنید و 
زمانى که کارى را از او مى خواهید و کودك پاسخ دادن 
کودك چند ثانیه زمان برد او را به دلیل لکنتش سرزنش 
یا تحقیر نکنیــد و گفتار آهســته و یکنواخت را برایش 

الگوسازى کنید.
باید براى این کودکان وقت بگذارید و با عجله با او حرف 
نزنید. سعى کنید به حرف هایش بازخورد هاى متناسب 
غیرکالمى مانند تکان دادن ســر بدهید و با حوصله به 
او گوش دهید و خودتان هم ســرعت حرف زدنتان را 

پایین بیاورید.
معموال همه کودکان از به کار بردن عبارات سخت پرهیز 
مى کنند، اما باید به کودك داراى لکنت زبان کمک کنید 
از گفتن برخى کلماتى که برایش سخت است فرار نکند 
و از ادا کردنشان نترســد و به او بفهمانید الزم نیست از 
کلمه هاى جایگزین به جاى کلماتى اســتفاده کند که 

گفتنشان براى او سخت تر است.

باکترى هاى دهان به راحتى قابل اشــتراك گذارى 
هستند، زیرا بســیارى از باکترى ها، هاگ هایى را 
تشکیل مى دهند که مى توانند براى مدت طوالنى 

در هوا زنده بمانند.
آگاه باشید که شما یک سوم از باکترى هاى دهانتان 

را با افراد دیگر در خانه خود به اشتراك مى گذارید.
 افرادى که با هــم زندگى مى کنند ممکن اســت 
وعده هــاى غذایى مشــابهى مصــرف کنند که 
مى تواند به ایجاد محیط مشــابهى در دهان کمک 
کند که ســویه هاى باکتریایى یکســان را تشویق 

مى کنند.
شما ممکن است بیشتر از تصور خود با افرادى که با 
آن ها زندگى مى کنید مواردى را به اشتراك بگذارید 

که یک سوم از گونه هاى باکترى دهان شماست.
پزشکان به طور فزاینده اى به اثرات سالمتى صد ها 
گونه از باکترى ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل هایى 
که در روده، دهان و جا هاى دیگر بدن و روى بدن 
ما زندگى مى کنند که به عنوان میکروبیوم شناخته 

مى شود، عالقه مند هستند.
نیکوال سگاتا از دانشگاه ترنتو در ایتالیا و همکارانش 
نتایج 31 مطالعــه قبلى در مــورد میکروبیوم هاى 

افرادى کــه در کنار هم یا در نزدیکــى یکدیگر در 
20 کشور زندگى مى کنند، از جمله در بخش هایى 
از اروپا، آمریکاى شــمالى و جنوبى، آفریقا و آسیا را 

تجزیه و تحلیل کردند.
این مطالعات شامل حدود 10هزار نمونه مدفوع یا 
بزاق دهان بود و ثبت شــد که آیا اعضاى خانواده 

شریک زندگى، اقوام یا دوستان بودند.
سویه هاى باکترى نیز به صورت ژنتیکى شناسایى 

شدند.
این گروه دریافت کــه اعضاى خانواده بیشــتر از 
باکترى هاى روده باکترى هاى دهان را به اشتراك 

مى گذارند.
در تمام مطالعات، 32 درصــد از گونه هاى 

باکترى هاى دهانى ثبت شــده اعضاى 
خانواده مشــترك بودند، در حالى که 12 
درصد از ســویه هاى باکترى هاى روده 
با دیگر اعضاى خانواده مشابهت داشتند 

و تنها سه درصد از باکترى هاى دهان در 
میان اعضاى غیــر هم زمان در یک جمعیت 

یکسان بودند.
سگتا مى گوید: این نتایج نشــان مى دهد که چقدر 

رایج اســت، افراد باکترى هــا را به 
دیگران منتقل کنند.

وى تاکید کرد: باکترى هــاى دهان به راحتى قابل 
اشتراك گذارى هستند، زیرا بسیارى از باکترى ها، 
هاگ هایى را تشــکیل مى دهند که مى توانند براى 

مدت طوالنى در هوا زنده بمانند.
جوآن ســانتینى از دانشــگاه کالج لندن مى گوید: 
افرادى که با هــم زندگى مى کنند ممکن اســت 
غذا هاى مشــابهى مصرف کنند کــه مى تواند به 
ایجاد محیطى مشابه در دهان کمک کند که همان 
گونه هاى باکترى را به رشد 

تشویق مى کند.

مراقب دهان خود باشید زنجبیل براى چه افرادى خطرناك است؟

قهوه با شیر 
داراى خواص 

ضد التهابى قوى 
است

چگونه با کودك مبتال به لکنت زبان رفتار کنیم؟

معجزه باورنکردنى
 خوردن 50 گرم آجیل درختى در روز

چند عادت غذایى براى کاهش 
مشکالت سالمتى در زمستـــــــان

ظر داشته باشید تند و 
این نکته را در ن

سریع با کودك حرف نزنید، چون با این 

ته و گیج مى کنید. اول 
کارتان او را آشف

مطمئن شوید که کودکتان حرف شما 

ا به درستى فهمیده است و بعد منتظر 
ر

پاسخ و واکنشش باشید.

یطــى آرام و دور از 
براى کودك مح

استرس برایش فراهم کنید و سعى 

کنید نگرانى و اضطراب هایتان را به او 
منتقل نکنید.

باید بدانید، روانشناسى کودکان به 

ى تواند با انجام درمان هاى 
خوبى م

متفاوت و برگزارى جلسات گفتار 

 زبــان کودکان را در 
درمانى لکنت

همان سنین پایین برطرف کنند لذا 

در صورتى که بــا لکنت زبان 

شدید کودك مواجه شدید 

از روانشناســان کودك 
کمک بگیرید.

نه خود را از طریق میان
دنىهاى 

ود. 
ن
ش

گاهى وقفه افتادن بین کلمات و گیر کردنکلمات هنگام
صحبت کردن منجر به نگرانىخانواده ها مى شــود، در

اداىکلمات، برطرف مى شود.

دلیل لکنت زبان چیست؟
هنوز به صورت دقیق مشخص نیســت که
کودکان دچار لکنت زبان مى شوند، اما به ص
عوامل مختلفى در ایجاد گرفتگى زبان نقش
از دالیل لکنت عبارتند از، ژنتیک و ســابقه
ناهنجارى در سیستم کنترل حرکتى تکلم، آس
مشکالت مربوط به اعصاب و عوامل نوروف
مثل اختالالت ســاختارى و عصبى درون
ییر اینننننننننننننننننننننننن هــا علت گرفتگى زبــان یر یرررررررر یررر یییییییررر یرر یرر ببببببببببببر
در موارد دیگرى
و جو کرد. فش
باال، آسیب مغ
روحى ناگهانى
اضطــراب اجتماع
مى توانند باعث قفل شدنز

استرس برایشف
منتقل نکنید.مکنید نگرانى و اضطک

باید بدانید، روانش
متفاوت و برگزارىمخوبى مى تواند با ا
درمانى لکنت زبــ

به همان سنین پایین

ب درصورتى که
شدید کودك
از روانشناس

کمک بگیرک

به ویژه در ماه هاى نخست شیوع اینویروس، گرایش به 
مصرف آن بسیار زیاد شده 

بیانداز
مصرف

زنجب
کا
آنز
ک

 خانواده بیشــتر از
 دهان را به اشتراك 

ىىىهاى از گونه 
ه اعضاى
2ى که 12
اى روده

ت داشتند 
ى دهان در 

 یک جمعیت 

ن مى دهد که چقدر 

ایجاد محیطى مشابه در دهانکمک کند که همان
گوگونه هاى باکترى را به رشد 

تشویق مى کند.
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45 درصد دانش آموزان اصفهانــى در بدو ورود به دوره 
متوسطه دوم راهى هنرستان ها مى شوند.

رئیس اداره آموزش فنى و حرفــه اى و کار و دانش اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: این آمار در 
کشور 39٫7 درصد است و استان اصفهان در این زمینه 

بسیار باالتر از میانگین کشورى است.
پیمان شاهپورى افزود: امسال دو هزار هنرجوى جدید در 
هنرستان ها ثبت نام کرده اند و 18 هنرستان جدید به شمار 

هنرستان هاى استان افزوده شده است.
وى حرکت هایى نظیر نهضت هنرستان سازى براى جذب 
خیران به سمت ساخت آن ها را اثربخش دانست و گفت: 

در این نهضت که به ابتــکار مدیرکل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان آغاز و تاکنون برنامه ریزى هایى براى 

تکمیل 32 هنرستان جدید انجام شده است.
رئیس اداره آموزش فنى و حرفه اى و کار و دانش اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: تأسیس مراکز 
نوآورى و کارآفرینى ابتکار استان در زمینه آموزش هاى 
فنى و حرفه اى و کار و دانش اســت و دانش آموزانى که 
ایده خاصى دارند و به دنبال اجراى آن هستند مى توانند 

به این مراکز مراجعه کنند.
هم اکنــون 75 هزار هنرجــو در 80 رشــته و در 450 

هنرستان استان اصفهان در حال تحصیل هستند.

معاون حمل ونقل اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
اســتان اصفهان گفت: تخلیه بار در مســیر شهرى، اگر 
در زمان سفر اتوبوس باشــد تخلف محسوب مى شود. 
رســیدگى به معضالت ترافیکى ایجاد شده توسط این 
اتوبوس ها نیز بر عهده پلیس است.محمدعلى صلواتى 
درباره توقــف اتوبوس هاى برون شــهرى در محدوده 
خیابان کاوه شهر اصفهان، با بیان اینکه این اقدام تخلف 
اســت، اظهار کرد: با توجه به قرارگیــرى این محل در 
حوزه ترافیک شــهرى، درصورتى که پلیس راهور، این 
تخلفات را اعالم کند، به طور قطع بــا اتوبوس، راننده و 
شرکت متخلف برخورد خواهد شد.وى افزود: اگر شکایت 

مردم درباره تأخیر در زمان سفر، شروع حرکت یا به منظور 
تخلیه بار، در سامانه 141 ثبت شود؛ در کمیسیون رسیدگى 
به تخلفات شرکت ها یا کمیسیون رسیدگى به تخلفات 
ناوگان و رانندگان بررسى و با فرد متخلف برخورد مى شود.

معاون حمل ونقل اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان اصفهان گفت: در هفته گذشته نیز با مواردى که 
درخصوص تأخیر در شــروع سفر گزارش شــده بود، با 
شرکت مربوطه برخورد شد.صلواتى اضافه کرد: انبارهایى 
در حوزه شهرى قرار داشته مجوزى از اداره کل راهدارى 
ندارند. مجوز این انبارها از صنف مربوطه صادر شده و اداره 

کل صمت مسئول رسیدگى به تخلفات آنهاست. 

راهى شدن 45 درصد دانش آموزان 
اصفهانى به هنرستان ها

تخلیه بار از اتوبوس
 در زمان سفر تخلف است 

تجلیل از آیت ا... جوادى 
 آیـت ا... شـیخ حسـین مظاهـرى از مراجـع تقلید 
شـیعیان در پیامى به همایش تجلیل و نکوداشـت 
از شـخصیت اخالقـى و عرفانـى آیـت  ا... اسـدا... 
جوادى به عنوان «هفتمین چهـره ماندگار تبلیغى 
اسـتان اصفهان نوشـت: «ویژگى ممتـاز این عالم 
وارسـته مردمى بودن و ارتباط وثیق ایشان با مردم 
و حضور اجتماعى مفید و راهگشا در راستاى تبلیغ 
و ترویج دین و ارشـاد و دسـتگیرى متدینین است 
که در طـى سـال ها و دهه هـاى متمادى بـه ویژه 
در منطقه غـرب اصفهـان، مایه خیر کثیر و منشـأ 
برکات فراوان و موجب حفظ و ارتقا موقعیت دینى 
و مذهبى آن منطقه بوده است. یکى از خصائل این 
عالم عامـل، مقام اخالقى ایشـان اسـت که باعث 
جذب مـردم و در حقیقـت دعوت عملى بـه دین و 
ارزش هاى دینى اسـت.» آیت ا... اسدا... جوادى در 
مدت 40 سـال تحصیل بى وقفه توانست به درجه

 اجتهاد برسد.

افتتاح 88 طرح ورزشى 
رییس دفتر فنى مهندسـى اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهـان از بهره بردارى از هشـت طرح ورزشـى در 
این اسـتان همزمان با ایام دهه فجر خبـر داد. رامین 
ناطقى اظهار داشت: تکمیل و بهره بردارى از استخر 
سرپوشیده چادگان، استخر سرپوشیده ورزنه و زمین 
چمـن مصنوعى شـاهین شـهر در ُزمره طـرح هاى 

امسال است.

خبر

معاون اداره کل هواشناسى استان اصفهان با 
اشاره به وضعیت بارشى 45 روز آینده استان، 
از بهبود شرایط بارشى طى اسفند ماه و بویژه 

هفته هاى پایانى سال خبرداد.
نوید حاجى بابایــى در گفت وگو با مهر با بیان 
اینکه وضعیت بارش ها در استان تا پایان بهمن 
ماه نرمال (طبیعى) پیش بینى مى شود، اظهار 
داشت: بارندگى ها به طور عمده بصورت برف 
خواهد بود که در سرچشمه هاى آبى استان در 

نواحى غربى خواهد بارید.
وى با اشــاره به اینکه در اســفند ماه شرایط 
بارشى بهترى در اســتان پیش بینى مى شود، 
خاطرنشــان کرد: بهبود بارش ها را در اسفند 
و بویژه هفته هاى پایانى ســال انتظار داریم و 
حتى شرایط بارشى آخرین ماه زمستان نسبت 

به دى و بهمن بهتر خواهد بود.
معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان اضافه کرد: باید توجه داشت که 
طى 45 روز آینده حتى در بدبینانه ترین حالت 
وضعیت بارندگى استان در حد نرمال منطقه 

خواهد بود.
حاجى بابایــى ادامه داد: شــدت بارش ها در 

همه مناطق استان نیز یکسان نخواهد بود و 
عمده بارش در نواحــى جنوب غرب و جنوب 
استان پیش بینى مى شود و نیمه شمالى استان 
اصفهان بارش هاى کمترى دریافت خواهند 

کرد.
معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: بهبود شرایط 
بارشى استان به دلیل تعدیل و تضعیف فاز سرد 
اقیانوس آرام (النینا) بوده و این پدیده جوى در 
حال از بین رفتن است؛ به بیان دیگر فاز سرد و 
کم بارش در حال خروج است و از این رو طى 
ماه هاى آینده بهبود بارش ها را خواهیم داشت.

وى در عیــن حال در خصــوص بارش هاى 
اسفندماه در اصفهان اضافه کرد: سامانه هاى 
بارشى پرقدرت با وقفه هاى چند روزه در استان 
فعال خواهند شد؛ به بیان دیگر سامانه هاى پى 
در پى نخواهیم داشــت و یادآورى این نکته 
ضرورى است که بخشى از استان اصفهان در 

منطقه کویر مرکزى قرار دارد.
حاجى بابایى بارش هــاى 45 روز پیش رو را 
در اصفهان و سرچشــمه هاى آبى استان در 
مجموع مطلوب ارزیابى کرد و افزود: وضعیت 

بارندگى امسال نگران کننده نیست و حتى با 
توجه به روند تضعیف النینــا، مى توان گفت 
که شــرایط به حالت ال نینو یا جریانات گرم 
اقیانوسى در بهار پیش رو و حتى زمستان آینده 

خواهد رسید.
وى تصریح کرد: در حال خروج از شرایط کم 
بارشى هســتیم و انتظار داریم هر چه جلوتر 

مى رویم شرایط بارش ها بهتر شود.
معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اســتان اصفهان افزود: با این حال باید توجه 
داشت که بارش ها در یک مدت کوتاه جبران 
کننده خشکســالى هاى چند ســاله نیست و 
خشکســالى هیدرولوژى اســتان ادامه دارد 
اما از شدت خشکســالى کوتاه مدت کاسته 

خواهد شد.
وى اضافه کرد: مقایسه آمارهاى بارشى استان 
اصفهان نشان مى دهد که بارش هاى تاکنون 
این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 
درصد و نسبت به بلندمدت 14 درصد افزایش 

یافته است.
معــاون توســعه و پیــش بینــى اداره کل 
هواشناسى اســتان اصفهان گفت: بیشترین 

افزایش بارندگــى در نیمه جنوبى اســتان و 
شهرســتان هایى چون دهاقان و سمیرم بوده 
و میانگین بارش در نیمه غرب استان از جمله 
فریدونشــهر و کوهرنگ در حــال حاضر در 

وضعیت نرمال منطقه است.
وى ابراز داشــت: هرچند آمار دقیقى از ارتفاع 
برف در سرچشــمه هاى زاینده رود نداریم اما 
امکان دارد در ارتفاعات سرچشمه ها میانگین 
بارش و پوشش برف بیش از آمار و ارقام ثبت 

شده در ایستگاه هاى هواشناسى باشد.
حاجى بابایى با اشاره به اینکه بر اساس تصاویر 
ماهواره اى پوشــش برف در سرچشمه هاى 
زاینــده رود در حد نرمال اســت، افزود: نیمه 
شمالى اســتان از جمله در کاشان، اردستان و 
نائین امســال کاهش بارندگى بین 30 تا 40 
درصد را شاهد هستیم و این شرایط در اسفند 

ماه نیز ادامه دارد.
وى درخصوص وضعیت دمایى اســتان نیز 
خاطرنشــان کرد: دماى استان تا پایان بهمن 
ماه کمابیش حدود یک تا سه درجه سلسیوس 
ســردتر از معمول خواهد بود که این کاهش 
در کمینه ها اتفاق مى افتــد و احتماًال برودت 

و سرماى هوا تا اسفندماه نیز ادامه دار باشد.
به گزارش مهــر، ال نینو و النینــا الگوهاى 
پیچیــده آب و هوایى و مربوط بــه تغییرات 
دمایى در اقیانوس هاى زمین اســت. چرخه 
اقلیمى این جریان ها در اقیانوس آرام و معموًال 
در چرخه هاى زمانى دو تا هفت ســاله اتفاق 
مى افتد. رویداد النینا نشان دهنده سرد شدن 
تناوبى ســطح دریا در مرکز شرقى خط استوا 
روى اقیانوس آرام اســت. در زمان رخ دادن 
النینا زمســتان در نیم کره جنوبــى گرم تر از 

همیشه و در نیم کره شمالى سردتر از سال هاى 
دیگر مى شود.

چرخه نوســانات جنوبى ال نینو به نوسانات 
دمایى بین اقیانوس و اتمســفر در قسمتى از 
اقیانوس آرام که روى خط استوا قرار دارد گفته 
مى شــود. میزان انحراف از این دماى طبیعى 
مى تواند تأثیراتى روى فرآیندهاى اقیانوسى 
و در نتیجه اقلیم و آب و هواى مناطق مختلف 

زمین داشته باشد.
ال نینــو جریانات گــرم اقیانوســى و النینا 
جریان هاى سرد اقیانوســى است که با تغییر 
فشار ســطحى هوا در بخش غربى خط استوا 
روى اقیانــوس آرام رخ مى دهد. بروز مدهاى 
بلندتر از همیشــه و توفان هاى تخریب کننده 
براى کشاورزان نشانه هاى دیگر بروز ال نینو 

است.

«النینا» در حال از بین رفتن است، «ِال نینو» باز مى گردد

اسفند و بهار اصفهان
 پرباران است

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى فوالد اکسیر فدك به شناســه ملى 10260655779 و به 
شماره ثبت 47472 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/10/03 و نامه 36326 مورخ 1401/10/5 اداره تعاون 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد ترازنامه منتهى به 1400/12/29 به 
تصویب مجمع عمومى رسید. سرمایه شــرکت به مبلغ 10500000000 
ریال معادل 21000 ســهم 500000 ریالى افزایش یافت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1449275)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندســى بهشت آئین ملل ســبز به شناسه ملى 
14010280510 و شــماره ثبت 68768 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل 
شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر 
اصفهان، شهید خسرو پور، خیابان فرایبورگ، خیابان آزادى، پالك 0، طبقه 
همکف به کد پستى: 8169857611 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451551)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آذین فوالد جاوید پارس به شناسه ملى 14009744689 و به 
شماره ثبت 66769 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/11/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد سهیال ملکزاده به شماره ملى 1160150494 به سمت رئیس هیئت 
مدیره سعیده ملکزاده به شــماره ملى 1160256012 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره محمد بهرامى ریزى به شــماره ملى 1171247311 به سمت مدیرعامل و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/01انتخاب گردیدند کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1448862)

آگهى تغییرات
 شرکت با مسئولیت محدود مهندســى اطفاء حریق البرز ســپاهان به شناسه ملى 
10260388835 و به شماره ثبت 17971 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/09/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -شعبه شرکت به آدرس 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزى، شهر تهران، شهرك استقالل(جاده 
مخصوص)، خیابان بیست وسوم، بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگرى، پالك 
245، طبقه -1 به کدپستى 1399838611 به مدیریت عباس صادقى نیا منحل گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1449709)

آگهى تغییرات
 موسسه غیر تجارى صبح زندگى اصفهان به شناسه ملى 14005131527 و به شماره ثبت 381 به اســتناد نامه 523/01/2141 مورخ 1401/03/30 اداره 
بهزیستى شهرستان نجف آباد و صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقاى داریوش فقهى نجف آبادى به شماره ملى 
1091068046 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقاى مهدى ایزدى نجف آبادى به شماره ملى 1080173994 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقاى 
محمدصادق موذنى به شماره ملى 2451798505 به سمت خزانه دار، آقاى عبدالحسین حبیب اللهى نجف آبادى به شماره ملى 1090947178 و آقاى امیررضا 
بهارلوئى به شماره ملى 4623031861 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادى 
با امضاى مدیر عامل با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1449748)

آگهى تغییرات 
موسسه غیر تجارى آموزشى غیرانتفاعى میر اصفهان به شناسه ملى 10260166680 و به شماره ثبت 1092 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/09/11 ونامه ى 1704/278816/120مورخ 1401/10/25 اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان -ناحیه 4 اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -نام 
شرکت به( آموزشى غیر دولتى میر اصفهان ) تغییر یافت. -محل شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، برازنده، کوچه 
کاج 1، بلوار ایمان [45]، پالك 30، طبقه -1 به کد پستى 8193814541 تغییر یافت. وماده مربوطه دراساسنامه اصال شد. -اساسنامه جدید مشتمل بر 3 فصل و 
47 ماده و 20 تبصره به تصویب رسید جایگزین اساسنامه قبلى شد. -ماده 8 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد: مجمع عمومى عادى حداقل سالى یکبار تشکیل 
مى شود و در موارد مقتضى و ضرورت مى توان در هر موقع از سال مجمع عمومى عادى را به صورت فوق العاده تشکیل داد. -ماده 18 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
شد : هیأت مدیره ى مؤسسه مرکب از سه عضو اصلى و دوعضو على البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومى به مدت پنج سال انتخاب مى شود . انتخاب مجدد 
هر یک از اعضاء اعم از اصلى یا على البدل براى یک دوره پنج ساله ى دیگر بال اشکال مى باشد . تبصره 1 – در صورت استعفاء یا فوت یا سایر ممنوعیت هاى قانونى 
و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضاى هیأت مدیره ، مجمع عمومى یکى از اعضاى على البدل را به عنوان عضو اصلى براى بقیه مدت مقرر انتخاب خواهد نمود 
و چنانچه به علل مذکور در فوق ،هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج گردد مجمع عمومى نسبت به تعیین و انتخاب و تکمیل اعضاى هیأت مدیره اقدام 
خواهد نمود . تبصره 2 – در صورت سپرى شدن و انقضاى مأموریت پنج ساله هیأت مدیره و عدم انتخاب هیات مدیره جدید ، هیأت مدیره قبلى تا تعیین هیأت مدیره 
جدید به وظایف خود در مؤسسه ادامه خواهد داد . - ماده 19 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد : هیأت مدیره بالفاصله پس از انتخاب و اعالم قبولى ، در اولین جلسه 
از بین خود یک رییس ، یک نایب رییس و یک منشى انتخاب مى نمایند. -ماده 22 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد : هیأت مدیره در اولین جلسه ى خود از بین 
اعضاى مؤسسه یا از خارج ، فرد واجد صالحیت را براى مدت پنج سال بعنوان مدیر عامل انتخاب خواهد کرد که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه بنماید . انتخاب 
مجدد فرد مذکور براى یک دوره ى پنج ساله ى دیگر بال مانع مى باشد . -ماده 38 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد: صدور هر گونه اسناد و اوراق تعهدآور همواره 
با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود . ماده 39 اساسنامه به شــرح ذیل اصالح شد: کلیه دریافت ها و پرداخت ها با امضاى مدیرعامل 
مؤسسه مجاز مى باشد . ماده 21 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد : حدود وظایف و اختیارات هیأت مدیره : وظایف و اختیارات هیأت مدیره مؤسسه به قرار زیر مى 
باشد : الف – ارایه پیشنهاد در مورد تغییرات و اصالحات الزم در مواد اساسنامه به مجمع عمومى پس از جلب و کسب موافقت وزارت آموزش و پرورش و در حدود 
قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشى و پرورشى غیردولتى و آیین نامه و ضوابط و مقررات مربوطه . ب – نظارت مستمر بر حسن اجراى قوانین و مقررات و 
امور مؤسسه و واحدهاى آموزشى و پرورشى مؤسسه . ج – نصب و عزل مدیر عامل و تعیین وظایف و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه یا دستمزد وى با تأیید مجمع 
عمومى و نظارت کلى و عملکرد مدیر عامل . د – تنظیم و تصویب بودجه ساالنه مؤسسه و رسیدگى به هزینه هاى جارى و ارایه ى اطالعات به بازرس یا بازرسان در 
موارد ضرورت و تهیه بیالن ساالنه و ترازنامه و ارایه آن به مجمع عمومى جهت تصویب نهایى و نگهدارى حساب و دارایى مؤسسه. ه – تعیین و معرفى صاحبان 
امضاهاى مجاز . و – پیشنهاد انحالل واحد یا واحد هاى آموزشى و پرورشى غیردولتى مؤسسه در پایان سال تحصیلى در صورت موافقت و تایید وزارت آموزش و 
پرورش . ز – جذب نیروى انسانى مورد نیاز مؤسسه با رعایت اولویت به کارگیرى معلمان تربیت شده در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى در جهت رفع کمبود 
نیروى انسانى مورد نیاز مدارس غیردولتى بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشى و پرورشى غیردولتى . ح – انجام معامالت و انعقاد قرارداد با 
اشخاص حقیقى و حقوقى به نام و به حساب مؤسسه به منظور توسعه وتجهیز و پیشرفت امورمدارس غیردولتى مربوطه. ط – افتتاح حساب بانکى به نام مؤسسه و 
مدارس غیردولتى طبق مصوبات شوراى نظارت مرکزى . ى – دفاع از حقوق مؤسسه و مدارس غیردولتى مربوط در مراجع قضایى و قانونى و حل و فصل اختالفات و 
دعاوى مطروحه از طریق حکمیت یا صلح و سازش . • تبصره 1 – مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره منحصرا» در قالب مواد اساسنا مه و قانون تاسیس و اداره مدارس 
و مراکز آموزشى و پرورشى غیردولتى و برنا مه ها و ضوابط و دستورالعمل هاى عمومى وزارت آموزش و پرورش معتبر و قابل اجرا است • تبصره 2 – هیأت مدیره 
حق ندارد که تمام یا قسمتى از وظایف و اختیارات خود را به فرد یا افرادى دیگر (اعم از حقیقى یا حقوقى) تفویض نماید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451571)

آگهى تغییرات
 موسسه غیر تجارى اتاق اصناف شهرستان شاهین شهر و میمه به شناسه ملى 14007160311 و به شماره ثبت 5250 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/07/20 
و نامه 104/22/3303 مورخ 1401/8/15 اداره صنعت و معدن شاهین شهر و میمه تصمیمات ذیل اتخاذ شــد بهمن امینیان جزى به شماره ملى 5110740453 به سمت عضو 
على البدل هیئت مدیره محمدجواد آبادیان به شماره ملى 2559850631 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره محمدجواد خسروى به شماره ملى 5100094354 به سمت رئیس 
هیئت مدیره مصطفى صادقیان به شماره ملى 5110530440 به ســمت نایب رئیس دوم هیئت مدیره فرزاد یزدانى به شماره ملى 5110576173 به سمت نایب رئیس اول هیئت 
مدیره پرویز شامحمدى حیدرى 4269422718 به سمت خزانه دار عباسعلى على عباسى5110547947 به سمت دبیر هیئت مدیره تا تاریخ 1405/07/20 انتخاب گردیدند کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته، بروات ،قراردادها و عقود اسالمى با امضا رئیس هیئت مدیره اتاق اصناف و خزانه دار و در غیاب هریک نائب رئیس اول هیئت 
مدیره اتاق اصناف همراه با مهر اتاق اصناف معتبر خواهد بود . اساسنامه جدید مورد تصویب وجایگزین اساسنامه قبلى گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451277)

آگهى تغییرات
 شرکت با مسئولیت محدود مهندسى اطفاء حریق البرز سپاهان به شناسه ملى 10260388835 و به شماره ثبت 17971 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/09/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -عباس صادقى نیا به کدملى1817303351 مبلغ 000 000 1300 ریال سهم الشرکه ، محمد نبى 
صادقى نیا به کدملى1274009200 مبلغ 000 000 1300 ریال سهم الشرکه ،زهرا صادقیان به کدملى4172157981 مبلغ 000 000 1300 ریال سهم الشرکه 
ازطریق مطالبات به سهم الشرکه خود اضافه نمودند. و ماده اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000000 000 6 ریال است که تماما در 
اختیار مدیران شرکت قرار گرفته شده است. لیست شرکاء بعد از افزایش: عباس صادقى نیا به کدملى 1817303351 داراى 2000000000 ریال سهم الشرکه ، 
محمد نبى صادقى نیا به کدملى1274009200 داراى 2000000000 ریال سهم الشرکه ، زهرا صادقیان به کدملى 4172157981 داراى 2000000000 ریال 

سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1449700)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندسى بهشت آئین ملل سبز به شناسه ملى 14010280510 و شماره ثبت 68768 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم عباسیان نجف آبادى به شــماره ملى 1091269289، خانم فرحناز السادات 
هاشمى طباطبائى زواره به شماره ملى 1270560948 و خانم بتول حق شناس به شماره ملى 1286503833 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/08/27 انتخاب گردیدند. آقاى سعید دلفانى به شماره ملى 4072301523 به سمت بازرس اصلى و آقاى علیرضا حق شناس به 
شماره ملى 1287033105 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451550)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص صنایع سنگ و معدن دلیجان سنگ به شناسه ملى 10780019250 و شماره ثبت 1745 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: انجام کلیه فعالیت هاى معدنى اعم از اکتشاف و 
استخراج و بهره بردارى و فرآورى مواد معدنى ( به استثناء اکتشاف و استخراج و بهره بردارى نفت و گاز و پتروشیمى). استخراج سنگ -تهیه و تامین و اجراى طرح 
مجتمع سنگ برى و تولید سنگهاى ساختمانى و انواع سنگ هاى زینتى – خرید و فروش انواع سنگ هاى کوپ و تزئینى – صادرات انواع سنگ هاى فوق الذکر در 
قالب ضوابط و مقررات. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع 

ذیصالح امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى گلپایگان (1451235)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مصباح فوالد سپاهان به شناسه ملى 14007549981 و به شماره ثبت 2474 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل مى باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید.ثبت 
موضوع فعالیت بشرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد:انجام کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى ازقبیل صادرات،واردات،خریدو فروش 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ،انبار ونگهدارى وتوزیع آهن(تیرآهن و میلگرد و مقاطع فوالدى) تولید انواع پروفیل وستونى وپروفیل فوالدى زد.خم 
سوراخکارى وبرش ورق.کرکره کردن ورقهاى رنگى وگالوانیزه.ساخت اسکلتهاى فلزى وسوله در صورت لزوم پس از کسب مجوز هاى الزم./ 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1451246)
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در چارچوب هفته بیست و ششــم لیگ دسته اول اسپانیا، 
پونفرادینا به مصاف ریســینگ رفت و به تساوى یک بر 
یک رســید. در این بازى امیر عابــدزاده در ترکیب اصلى 
پونفرادینا حضور داشت و 90 دقیقه بازى کرد. عابدزاده با 
اینکه ناکام در کلین شیت بود ولى یکى از بهترین بازیکنان 
تیمش نام گرفت و توانست 4 مهار عالى به ثبت رساند. او 

2 مهار از محوطه جریمه داشت و 2 
توپ را نیز با شــیرجه مانع گلزنى 
حریف شــد. دروازه بان ایرانى 2 
بار نیز خــروج موفق داشــت و 

توانســت توپ ارسالى را دفع 
کند. پونفرادینا با این 

 27 تســاوى 
امتیازى شــد تا 
همچنان در رده 
نوزدهــم جدول 
بیست و دو تیمه 

قرار گیرد.

بچه عقاب 
در بین بهترین ها

بدون شــک امروز عالوه بر تماشــاگران حاضر در 
استادیوم فوالد آره نا و سپاهانى دوستانى که از جعبه 
جادو به نظاره مصاف تیم محبوب خود با سرخپوشان 
اهوازى مى نشــینند، هزاران چشــم دیگر هم تقابل 
شاگردان ژوزه مورایس با فوالِد نکونام را دنبال خواهند 

کرد تا از نتیجه این جدال 6 امتیازى با خبر شوند.
طالیى پوشــان اصفهان در حالى امروز در اهواز برابر 
سرخپوشــان این دیار فوتبالخیز صف آرایى خواهند 
کرد که نتیجه مصــاف آنها با میزبانشــان عالوه بر 
این دو تیم براى سایر مدعیان هم از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است. شکست سپاهان در بازى امروز مى تواند 
سرخپوشان پایتخت را براى بازگشت به صدر امیدوارتر 
کند. پرسپولیس در صورت دست خالى برگشتن تیم 
مورایس به نصف جهان، فردا حتى با دشت یک امتیاز 
از آبادان هم مى تواند به راحتى دوباره بر سکوى اول 
رقابت ها تکیه بزند. این در حالى است که پیروز شدن 
در مصاف با صنعت نفِت قعرنشین نیز براى تیم پرآوازه 

یحیى چندان غیرمحتمل نخواهد بود. 
باخت سپاهان در مصاف امروز نه تنها موجب شادى 
در اردوگاه پرسپولیسى ها مى شود بلکه رقیب سنتى 
این تیم را هم به وجد خواهد آورد. اســتقالل با توجه 
به شــرایط جدول و نزدیک بودن امتیازات تیم هاى 
صدرنشین مى تواند از مغلوب شدن طالیى پوشان در 
خانه فوالد خوزستان استفاده کند و با برترى برابر دیگر 
نماینده این دیار که در قعر جدول دست و پا مى زند در 
امتیاز 36 به سپاهان برســد. هرچند اینکه آبى پوشان 
تهرانى بتوانند با ردو بدل کردن گل هاى زیاد در مصاف 
با نفت مسجد سلیمان از ســد فاصله 8 گله خود با تیم 
پرافتخار اصفهانى هم عبور کنند دور از تصور است  اما 

در فوتبال هیچ چیزى بعید نیست. 
با این تفاسیر، سربازان مورایس براى به خطر نیافتادن 
حاشیه امن چند گله شان با رقبا و همچنین براى آنکه 
مبادا در ادامه، حسرت از دســت دادن امتیازهاى این 
بازى حساس را بخورند و کارشان به اما و اگر کشیده 
شود باید هر طور شده با کسب سوغات 3 امتیازى به 
خانه برگردند. این مهم با توجه به جشــنواره گلى که 
سپاهان در هفته گذشته و در جدال با گل گهِر مدعى 
به راه انداخت براى شــاگردان مورایس چندان دور از 

دسترس نخواهد بود.

کافى است طالیى پوشان اصفهان همچون دیدارهاى 
اخیر با آنالیز درســت و بجاى سرمربى پرتغالى خود از 
حریف و طبق نقشــه راهى که او براى آنها مى کشد 
گام به گام در دوئل با سرخپوشان اهوازى پیش روند 
تا پنجمین پیروزى متوالیشان را در لیگ جشن بگیرند. 
ســپاهانى ها با غلبه بر فوالد ضمن اینکه مى توانند 
همچنان صدرنشین باقى بمانند، انتقام دو باخت اخیر 
خود از این حریف خوزستانى در بازى هاى رودرو را هم 

خواهند گرفت. 
مورایس اگرچه امروز دو سالح تأثیرگذار خود در جناح 
چپ و راست زمین به همراه فرمانده میدانش را به دلیل 
محرومیت در اختیار ندارد اما این سکاندار پرتغالى ثابت 
کرده قادراست با مهره هایى که در دسترس دارد تیمش 
را براى هر نبردى به بهترین شکل ارنج کند. سربازان او 
هم نشان داده اند فارغ از نام و نشانشان از کیفیت باالیى 
براى قرارگرفتن در ترکیب تیم برخوردارند و مى توان 

روى توانایى تک تک آنها حساب کرد. ضمن اینکه دو 
یار تازه وارد آنها یعنى سیاوش یزدانى و ایگور کاتاتو هم 

مى توانند امروز عصاى دست مورایس شوند.
قرار گرفتن مهاجــم برزیلى جدید ســپاهان در کنار 
شهریار مغانلو که موتور گلزنى اش روشن شده و با 6 
گل زده، هم خود را به صدر جدول گلزنان لیگ رسانده 
و هم در صدرنشینى تیمش نقش تأثیرگذارى ایفا کرده 
است، خط آتش این تیم اصفهانى را زهردارتر از قبل 
خواهد کرد. همچنین بازگشــت مدافع اسبق طالیى 
پوشــان به قلب خط دفاعى این تیم، بر قدرت دفاعى 

سپاهان در مصاف با فوالد خواهد افزود. 
از همه اینها که بگذریم بازگشت آیاندا پاتوسى، هافبک 
آفریقایى فوالد به زادگاهش نیز مى تواند به برگ برنده 
تیم مورایس در دیدار با تیم نکونام تبدیل شود. چه اینکه 
این بازیکن با گلزنى هاى خود در سه دیدار اخیر فوالد 
با سپاهان، ثابت کرده بود راه نفوذ به محوطه جریمه 

طالیى پوشان و فروریختن سنگر مستحکم این تیم را 
خوب بلد است و ممکن بود امروز نیز با حضورش در تیم 
فوالد مدافعان سپاهان را در غیبت نورافکن، رضاییان 

و کریمى به چالش بیاندازد.
با همه اینها و با وجود برخوردارى سپاهانى ها از گلرى 
ششدانگ در چهارچوب دروازه خود، آنها نباید از میزبان 
خوزستانى شان غافل شــوند چرا که فوالد علیرغم 
اینکه ســپاهان را در دور رفت در اصفهان و در آخرین 
ثانیه هاى بازى زمینگیر کرده تا به اینجاى رقابت ها 
موفق شده 8 امتیاز از ســایر مدعیان لیگ دشت کند. 
ضمن اینکه این تیم خوزستانى در هفته گذشته با  گلى 
که در دقیقه 99 از تراکتورى ها خورد مجبور به تعویض 
تساوى ارزشمند خارج از خانه با باخت شد و امروز براى 
جبران آن نتیجه و عقب نیافتادن بیش از پیش از رقبا، 
انگیزه اى دوچندان براى هت تریک کردن در شکست 

دادن مهمان اصفهانىِ صدرنشین خود دارد. 

فوالد- سپاهان؛ امروز در خوزستان

طالیى پوشان به دنبال حفظ صدر و انتقام جویى
مرضیه غفاریان

02

بازیکن ایرانى الســیلیه قطر توانست نقش ویژه اى در بازى 
مقابل الشمال داشته باشد. هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ 
ستارگان قطر با برگزارى بازى الســیلیه و الشمال پیگیرى 
شد که با برترى قاطع پنج بر صفر السیلیه همراه بود. مهرداد 
محمدى مهاجم ایرانى السیلیه توانست سه گل تیمش را در 
این بازى به ثمر برساند. محمدى در دقایق (76- پنالتى)، 80 
و (1+90) گل هاى تیمش را همراه با کارلوس اســترانبرگ 
(45) و محمد مطر (60) به ثمر رساند. السیلیه با این پیروزى 7 
امتیازى شد تا در رتبه یازدهم باشد و امیدوار به بهبود جایگاه 

خود شود. الشمال نیز با 10 امتیاز در رده نهم قرار دارد.

هت تریک بازیکن ایرانى
 در قطر

04

فرهاد مجیدى همچنان روى نوار ناکامى قدم برمى دارد. 
در هفته شانزدهم لیگ باشگاه هاى امارات تیم هاى اتحاد 
کلبا و الوحده روبروى یکدیگر قــرار گرفتند. اتحاد کلبا با 
سرمربیگرى فرهاد مجیدى در این بازى با نتیجه دو بر صفر 
شکســت خورد. اتحاد کلبا در هفته هاى اخیر لیگ امارات 
نتایج خوبى کسب نکرده است و فرهاد مجیدى با انتقادات 
زیادى مواجه شده اســت. گلهاى الوحده را در این مسابقه 
سباســتین تاگلیابوه و تنحون الزعابى را در این مسابقه به 

ثمر رساندند.

الوحده هم 
به فرهاد زخم زد

رویارویى مدافعان میانى تیم ملى و کارلوس کى روش 
در کشور قطر اتفاق جالبى خواهد بود.

پس از جدایى کارلوس کى روش از تیم ملى، اولین 
کسى که در فضاى مجازى به این مربى حمله کرد، 
محمدحسین کنعانى زادگان بود که در جام جهانى 
2022، فقط یک نیمه فرصت بــازى پیدا کرد، او در 
پست اینستاگرام سرمربى ســابق تیم ملى، چنین 
کامنتى منتشر کرد:« تو به ایران خیانت کردى، نه 

به من و شجاع!.»
در شرایطى که به نظر مى رسید شجاع خلیل زاده و 
محمدحســین کنعانى زادگان دو مدافع فیکس تیم 
ملى در جام جهانى باشند، کارلوس کى روش تصمیم 
گرفت از مرتضى پورعلى  گنجى و سیدمجید حسینى 
به عنوان دو مدافع میانى اش بازى بگیرد. تصمیمى 
عجیب که شکست سنگین تیم ملى به انگلیس هم به 

آن گره خورد تا سرمربى وقت تیم ملى به تصور اینکه 
لو رفتن ترکیب تیمش کار شــجاع و کنعانى است، 
شدیداً علیه آنها موضوع بگیرد. بعد از جام جهانى بود 
که شایعاتى درباره کناره گیرى شجاع خلیل زاده از تیم 
ملى منتشر شد و اگرچه شجاع این شایعه را تکذیب 
کرد اما این خبر به گوش رســید که ممکن است در 
صورت ادامه ماندن کى روش در تیم ملى، او و حتى 

کنعانى زادگان از تیم ملى خداحافظى کنند.
حاال کى روش در حالى قرار است هدایت قطرى ها را 
به عهده بگیرد که یکى از کارهاى او، بررسى لیگ 
ستارگان و دیدن بازى هاى این تورنمنت از نزدیک 
اســت. تورنمنتى که دو منتقد اصلى او یعنى شجاع 
خلیل زاده و محمدحسین کنعانى زادگان هم در آن 
توپ مى زنند و گویا قرار نیست هیچوقت این سه نفر 

از هم دور شوند!
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عزیزبک آمانوف، هافبک ازبکستانى تیم فوتبال استقالل 
در تمرینات روزهاى گذشته این تیم شرکت نکرده است. 
مسئوالن استقالل هم تماس هایى با این بازیکن داشته اند 
اما پاسخى دریافت نکرده اند. آمانوف در حالى به تماس ها 
پاسخ نمى دهد که در این فصل دو بار در لیست خروج قرار 
گرفت، ولى بدون توجه به این مسئله در تمرینات استقالل 
شرکت مى کرد. در هفته گذشته، مســئوالن استقالل با 
هافبک ازبکســتانى صحبت کردند که توافقى جدا شود و 
به تیمى برود که بازى کند، ولــى او تصمیم گرفت بماند. 
جالب است که آمانوف از طریق کوین یامگا دیگر بازیکن 
خارجى اســتقالل پیغام داده است که در تمرینات شرکت 
نخواهد کرد. پیگیرى ها نشان مى دهد که آمانوف به باشگاه 

استقالل براى دریافت مطالباتش اخطار داده است.

هافبک استقالل
 از دسترس خارج شد!

عملکرد پیام نیازمند در بازیسازى تیمى با ارسال 
دقت پاس حــدود 86 درصد او را باالتراز ســایر 

دروازه بانان لیگ قرار داده است.
احتماال جمله عبدا... ویســى که پس از قهرمانى 
استقالل خوزســتان در لیگ پانزدهم به شوخى 
در یکى از مصاحبه هاى خود گفــت «دروازه بان 
خوب از پدر و مادر خوب هم بهتر است»، سال ها 
به خاطر آورده خواهد شــد. موهبتى که البته این 
روزها سه تیم سپاهان، پرســپولیس و استقالل 
از آن بهره مندنــد و نیازمند، بیرانوند و حســینى 
آنقدر عملکرد خوبى ارائه مى کننــد که نبود آنها 
در چهارچوب دروازه  تیم شان خیلى زود به چشم 

مى آید.
این روزها سپاهان و پرســپولیس با امتیاز 36 به 
ترتیب اول و دوم هســتند و اســتقالل هم با 33 
امتیاز در تعقیب این دو تیم قــرار دارد و این مهم 
اگر سه سنگربان آماده نداشتند، احتماال به سختى 

محقق مى شد.
علیرضــا بیرانوند بــا 12 کلین شــیت و نیازمند 
(سنگربان ســپاهان از بازى هفته سوم به اردوى 
ســپاهان اضافه شد) و حســینى با 8 کلین شیت 
رتبه هاى اول تا سوم جدول کلین شیت مسابقات 
را در اختیار دارند و البته حسین پورحمیدى با 11 
کلین شیت، و کریستوفر کنت با 9 کلین شیت جزو 

برترین گلرهاى لیگ برتر هستند.

با این حال نکته مهم دیگرى که گلرهاى سه تیم 
مدعى را از سایر دروازه بانان لیگ متمایز مى کند، 
عملکرد آنها در بازیسازى تیمى است که نیازمند 
توانسته با ارسال دقت پاس حدود 86 درصد باالتر 
از دو دروازه بــان دیگر قرار بگیــرد و بیرانوند هم 
با ثبت دقیق پــاس 81 درصد در رتبــه دوم قرار 

گرفته است.
رقابت قهرمانى لیگ بیست و دوم البته همچنان 
ادامــه دارد و با بازگشــت حســین حســینى به 
چهارچوب دروازه اســتقالل این نبرد جذاب تر از 

گذشته طى 12 هفته باقیمانده دنبال خواهد شد.

نیازمند، دقیق ترین گلر لیگ بیست و دوم

آرامش عجیب 
مورایس در هیاهوى 
یحیى و ساپینتو

در روزهایى که گرد و خاك یحیى گل محمدى 
و ریکاردو ساپینتو حسابى به سوژه داغ رسانه ها 
بدل شده، ژوزه مورایس با آرامش کامل به کار 

خود ادامه مى دهد.
مورایس که به دلیل بیمارى تا آستانه وداع با این 
دنیا هم پیش رفته، همواره به یادگیرى بیشتر 
براى پیشرفت و بهبود شخصیت اهمیت ویژه اى 
قائل اســت و حتى در این هفته هاى پرفشار از 
ذهنیت خود با وجود رفتارى که از ســوى رقبا 
براى تحت تاثیر قرار دادن مسئوالن و داوران 

انجام مى شود، دست نکشیده است.
سال ها بعد احتماال کسى قهرمان لیگ بیست 
و دوم را با واکنش عجیب یحیى گل محمدى 
پس از تســاوى مقابل آلومینیوم، یا یک جار و 
جنجال دیگر که ساپینتو در کرمان پس از یک 
پیروزى دیگر نقش اول آن بود و یا حتى آرامشى 
که مورایس در همین شرایط دارد، به یاد نخواهد 
آورد، ولى شــاید بهتر باشد که حداقل اتفاقات 
این هفته ها که سبب شد سپاهان با مورایس به 
صدر برسد را به خاطر بسپاریم و جزئیات آن را تا 
انتهاى فصل دنبال کنیم تا متوجه شویم در پایان 
کدام تیم با استراتژى اى که سرمربى اش این 
روزها در پیش گرفته، به مقام قهرمانى در این 
ساِل فشرده و پراسترس دست پیدا خواهد کرد.

ثمر رساندند.
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شـرکت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل ، به استـناد 
قانون برگـزاري مناقـصات وآئـین نامه معـامالت ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه 
عمومی یک مرحله اى از بین پیمانکاران واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى 
نماید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 https://www.setadiran.ir/setad/cms  پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت
دریافت و حداکثر  تا پایان وقت ادارى روز  دوشــنبه مورخ 1401/12/08 در سامانه فوق بارگذارى نماید و همچ نین اسناد 
فیزیکى (ضمانت نامه)خود را به نشانى: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد - ساختمان ستاد شماره یک شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف - دبیرخانه ، تحویل نمایند. به پیشنهاد مناقصه گرانى که بعد از مهلت مذکور 
اقدام نموده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. عدم ارسال پاکت الف (ضمانت نامه بانکى) تا موعد اعالم شده موجب ابطال 

مدارك مناقصه گر مى گردد.
شماره تلفن واحد مناقصات 34121482-031 آقاى کریمى  – شماره تلفن کارشناس مناقصه 121 :34121170 – 031 خانم 
فرزانه  و کارشناس مناقصه مالى ادارى 34121416-031 آقاى علیخاصى و خدمات عمومى آقاى جعفرى 03134121380  و 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 

تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

مناقصه گران جهت به روز رسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى 

تماس حاصل فرمایید)
*شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست 72 ساعت قبل از انقضاى مهلت تسلیم پیشنهاد  با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت و یا تماس باواحد مناقصه ومزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسنادمطلع گردند، در غیر اینصورت 

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

* پیشنهاد دهنده مى بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد
* به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش ، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر 

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

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه موضوع مناقصه
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)
تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى  اسناد 
ارزیابى کیفى

مبلغ تضمین
ریال 

تامین نیروى انسانى خدمات اپراتورى 
مرکز فوریتهاى برق (121) ، عیب 

یابى کابل و دیزل ژنراتور
4011412020010012110000391401/11/191401/11/271401/12/08 1401/12/09

3،490،000،000 ساعت 9 صبح

تامین نیروى انسانى در حوزه فنى ،ادارى 
1401/12/09 4011411720010012110000361401/11/191401/11/271401/12/08و مالى (فام )ستاد و امورهاى اجرایى

7،590،000،000ساعت 10 صبح

تامین نیروى انسانى در حوزه  خدمات 
1401/12/09 4011411820010012110000371401/11/191401/11/271401/12/08عمومى ستاد و امورهاى اجرایى

4،697،000،000ساعت11 صبح

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

نفــس خــود را در واداشــتن بــه عبــادت فریــب ده و بــا آن مــدارا کن و 
بــه زور و اکــراه بــر چیــزى مجبــورش نســاز و در وقــت فراغــت 
و نشــاط بــه کارش گیــر، جــز در آنچــه بــر تــو واجــب اســت و بایــد 
ــه  ــز از آنک ــا آورى، بپرهی ــه ج ــت خــاص خــودش ب آن را در وق
ــزان و  ــروردگارت گری ــى کــه از پ ــرا رســد در حال ــو ف مــرگ ت
در دنیاپرســتى غــرق باشــى. از همنشــینى بــا فاســقان بپرهیــز کــه 
شــر بــه شــر مــى پیونــدد، خــدا را گرامــى دار و دوســتان خــدا را 

موال على (ع)دوســت شــمار.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى
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ساسان اکبرزاده
در دهه فجر ســال 1401، 140 پروژه ریز و درشت با 
هزینه 166 میلیارد و 500 میلیــون تومان در منطقه 
6 شــهردارى اص فهان بــا حضور شــهردار اصفهان 
به بهره بردارى رســید که به چند پروژه شــاخص آن 
همچون: بهره بردارى از ورزشــگاه بابافوالد، تقاطع 
غیرهمسطح شهید کشورى، مجموعه هاى سالن هاى 
نمایشى جنوب شهر و بسیارى دیگر از پروژه ها مى توان 

اشاره کرد. 
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان در آیین بهره بردارى 
از برخى از این پروژه ها با گرامیداشت ایام ا... دهه فجر 
گفت: در منطقه 6 شهردارى اصفهان امروز 140 پروژه 
ریز و درشــت به بهره بردارى مى رسد که برخى از آنها 
تاکنون مورد استفاده شــهروندان قرار گرفته و از آنها 
استفاده کرده اند و برخى دیگر نیز امروز به بهره بردارى 

مى رسد. 
حمیدرضا فرهنگ ســپس به پروژه احداث ورزشگاه 
بابافوالد در منطقه تخت فوالد اشاره کرد و افزود: این 
ورزشگاه به منظور بهینه ســازى میزان سرانه ورزشى 

محله، با وسعت 1200 مترمربع ایجاد شد. 
مدیــر منطقه 6 شــهردارى اصفهان اجــراى تقاطع 
غیرهمسطح شهید کشورى را با طول 920 متر از دیگر 
پروژه هاى شــاخص به بهره  رســیده دانست و گفت: 
اجراى این پروژه خروجى شهید کشــورى به اتوبان 

شهید کشورى را میسر مى سازد. 
فرهنگ گفت: مجموعه هاى ســالن هاى سرپوشیده 
نمایشى جنوب شهر هم ســالن هاى سرپوشیده تئاتر 

کوتاه است که در اصفهان بى نظیر مى باشد. 
وى با بیان اینکه منطقه 6 شهردارى اصفهان بیشترین 
اراضى ارتش را داراســت خاطرنشــان کــرد: باید از 
کمک هاى بى دریغ ارتش و سپاه که انصافًا در توسعه 

شهر به ما کمک کردند قدردانى نمایم. 
■■■

معاون سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردار 
اصفهان نیز در این مراســم یادآور شد: در دوره  جدید 
مدیریت شهرى، تالش براى به کارگیرى ظرفیت هاى 
مختلف بوده و ما در دهه فجر امسال برنامه هاى زیادى 
را براى شــهروندان تدارك دیده و به اجرا گذاشــتیم 

و تا پایان دهه فجر هم اینگونه برنامه ها، جشــن ها، 
کنسرت ها، پرچم ورزشى و... ادامه خواهد داشت. 

شاهمرادى مى گوید: هر جا شمعى روشن است ما نیز 
تالش داریم تا این شمع پرفروغ تر شود.  

وى افزود: افزایش ســرانه ورزشى در شــهر از دیگر 
فعالیت هاى ما بوده که در این راســتا باید از شهردار و 
اعضاى شوراى شهر که به حوزه فرهنگ با مصوبات 

خود کمک مى کنند قدردانى کرد. 
شاهمرادى گفت: مجموعه سالن هاى تئاتر داراى پالتو 
که امروز به ســالن هاى دیگر اضافه شده است همه 
تجهیزات زیرساختى آن در اصفهان تهیه شده و امروز 
به بهره بردارى رسیده و امید است بعد از دهه فجر نیز در 
مصارف فرهنگى و هنرى از این مجموعه استفاده شود. 

 ■■■
مجموعــه  مدیــر 
تخت فــوالد هم در 
جریــان بهره بردارى 
از ورزشــگاه بابافوالد 
گفت: ایــن مجموعه 
از ســه حیث زیارتى، 
نــگاه  معنــوى، 
گردشگرى و موقعیت 
کم برخــوردارى مورد 
توجه اســت چــرا که 
مجموعه تخت فوالد 
از جایــگاه زیارتــى و 

معنوى بعد از دارالسالم، دومین مکانى از نظر شهرى 
بوده کــه مورد توجه مى باشــد و امروز بایــد بیش از 
گذشته، نیاز معنوى به شهر تزریق شود. این در حالى 
اســت که مجموعه تخت فوالد پتانسیل گردشگرى 
خوبى را داراست و در تخت فوالد که از نظر موقعیتى 

کم برخوردار است پروژه هاى محله محور در این دوره 
اجرا شده است. 

ابراهیم عمرانى با بیان اینکه در مجموعه هیئت هاى 
اندیشه ورز براساس سیاست هاى اتخاذى در مجموعه 
تخت  فوالد، در سه ضلعى این مجموعه شامل دعوت 
شایسته، میزبانى شایسته و بهره شایسته، ما 18 پروژه 
را تعریف و 98 اقدام عملیاتى شد گفت: عمده ظرفیت 
اعتبارى در مجموعه تخت فوالد براى زیرســاخت ها 
بوده و گردشگرى صوتى و مجازى... اقداماتى است که 
اگر اجرایى شود ما شاهد حضور زائران بدون راهنما در 
این مجموعه خواهیم بود. همچنین امروز هشت هزار 

کتابخانه دیجیتال بارگذارى شد. 
وى ایجاد ورزشگاه بابافوالد را براى دسترسى بیشتر 
براى محور گردشگرى مجموعه تخت فوالد برشمرد 
و گفــت: اقداماتى 
جملــه  از  دیگــر 
روشــنایى معابــر و 
نورپــردازى بقعه و 
ســاماندهى  تکایا، 
محوطه ها و مرمت 
تکایاى تخت فوالد، 
تکمیل و ساماندهى 
سالن شمع گلستان 
، ساماندهى و  شهدا
گلستان  بهســازى 
، زیرساخت ها  شهدا
و طرح هاى پژوهشى اقداماتى است که صورت گرفته 
و باید بدانیم که 26 خــرداد روز ملى تخت فوالد ثبت 

شده است. 
وى بودجه تخت فوالد در ســال جارى را 50 میلیارد 
تومان خواند و اظهار امیدوارى کرد در ســال آینده 30 

درصد به این میزان افزوده شود. 
■■■

معاون عمرانى منطقه 6 شهردارى اصفهان هم با اشاره به 
بهره بردارى از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کشورى 
گفت: این پروژه در موقعیت بزرگراه شهید کشورى است و 
اهمیت اجراى آن این است که مسیر آن به سوى پل هاى 

دفاع مقدس مى باشد.
ناصر کریمى گفت: طول این پروژه 920 متر، مساحت 
سازه 1600 مترمربع و طول سازه 140 متر است که 330 
میلیارد ریال براى آن هزینه شده است و موجب تسهیل در 

عبور و مرور مى باشد. 
■■■

در مراسم بهره بردارى از این تقاطع، از دختر شهید سردار 
سپهبد پرویز خیامیان با اهداى یک جلد کالم ا... مجید و 

اهداى حلقه گل تجلیل شد. 
دختر سردار شهید پرویز خیامیان نیز با قدردانى از شهردار 
اصفهان، از وى خواست تا بخشى از این منطقه، به نام پدر 

وى نامگذارى شود. 
ســومین پروژه اى که با حضور شــهردار و خبرنگاران 

رســانه ها مورد بهره بردارى قرار گرفت مجموعه هاى 
سالن هاى نمایشى جنوب شهر بود که 1100 مترمربع 
مساحت داشته و داراى دو سالن نمایشى، دو اتاق گریم، 
گالرى و... است و هر سالن 70 نفر ظرفیت داشته و تمامى 

امکانات برگزارى تئاتر به صورت مطلوب را داراست. 
احســان جانمى، نویســنده و کارگردان و تهیه کننده 
شناخته شده تئاتر در سطح کشــور و به خصوص استان  
اصفهان در هنگام ورود شهردار به یکى از این سالن ها در 

حال تمرین تئاتر جنگ و صلح بود. 
وى با گرامیداشــت دهه فجر و حضور شهردار اصفهان 
و همراهان به این ســالن گفت: باید از شهردار فرهنگى 
که امکان ایجاد این مجموعه را براى اســتفاده تئاتر در 
سطح شهر اصفهان فراهم آوردند و امکانات بسیار خوبى 
را داراست و به صورت پالتو بوده و حتى مى توان در این 
سالن تئاتر به صورت گردان برگزار کرد تشکر و قدردانى 

نمایم. 
حمید جعفرزاده، معاون فرهنگى منطقه 6 شــهردارى 
اصفهان نیز به تشریح اقدامات انجام شده براى ساخت 

سالن تئاتر پرداخت. 

در مراسمى با حضور شهردار اصفهان؛

140 پروژه منطقه 6 شهردارى اصفهان به بهره بردارى رسید

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق 
مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

عملیات مدیریت بهره بردارى از شبکه فاضالب منطقه 401-4-318
11,657,594,775549,727,000جارىنائین

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاســاعت : 13:00 روز دوشنبه به تاریخ 
1401/12/ 01

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 02 /1401/12
دریافت اسناد : سایت اینترنتى

WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 WWW.iets.mporg.irپایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031  (  داخلى 380  )

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۱/۱۸

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه تامین و نصب حفاظ کرکره اى مضاعف 
براى شعب به شماره 2001003560000004را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانى:
- تاریخ انتشار فراخوان:1401/11/12

- مهلت دریافت اسناد فراخوان:1401/11/16
- مهلت ارسال پیشنهادات:1401/11/26
- زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/11/26

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ضمانت نامه بانکى1,875,000,000ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :اصفهان-خیابان مطهرى-مدیریت  بانک کشاورزى-تلفن03132331030-

داخلى 249

مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان۲۰۰۱۰۰۳۵۶۰۰۰۰۰۰۴

نوبت اول

 بانک کشاورزی استان اصفهان

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر 
را از طریق مزایده عمومى بفروش برساند.

- 1 پالك مســکونى واقع در گرگاب شهرستان شاهین شهرومیمه
(نوبت دوم)

متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ 
سه شنبه 1401/11/18 براى دریافت اســناد مناقصه به سایت 

اینترنتى WWW.bonyadmaskan.isf.ir   مراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمومی

 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه خرید 120 دستگاه کیس رایانه به 
شماره 2001003560000005را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به 

عمل آورند.
مواعد زمانى:

- تاریخ انتشار فراخوان:1401/11/16
- مهلت دریافت اسناد فراخوان:1401/11/23

- مهلت ارسال پیشنهادها:1401/12/04
- زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/12/06

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ضمانت نامه بانکى 900,000,000 ریال
اطالعات تمــاس و آدرس دســتگاه :اصفهان-خیابــان مطهرى-مدیریت  بانک کشــاورزى-

تلفن03132331030-داخلى 339(آقاى اسماعیلى)

مناقصه عمومی یک مرحله ای

فراخوان۲۰۰۱۰۰۳۵۶۰۰۰۰۰۰۵

 م.الف:۱۴۵۲۵۱۰

نوبت اول

بانک کشاورزی استان اصفهان

نوبت اول

م. الف: ۱۴۵۲۴۸۴


