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هزینه های چندباره 
برای شهرداری!

«دوزیست» به ساحل آمد

جاده قلب اصفهان را 
می شکافد

۳

۳

       

عوارض انداختن پاها روی 
هــــم هنگام نشستن

امیدهاى تازه براى یافتن «سما»
۶

چوب حراج به «نهضت 

ملی مسکن مهر» 
هزاران آگهى خرید امتیاز آپارتمان و ســایر امالك 
مسکونى «نهضت ملى مسکن مهر» همراه با عکس 
و مشــخصات کامل اما در خفا، خیلــى ها را به فکر 
فروش انداخته است. مسئله اى که به تازگى از سوى 
وزارت راه و شهرسازى نسبت به آن هشدار داده شده 
و این دستگاه  به مردم اعالم کرده فریب مشاوران 

امالك را نخورند...

تا بهار سال آینده 
اسکى کنید!

بارش سنگین برف در غرب استان 

به پیست فریدونشهر رونق داده است

۳

یازدهمین متهم در پرونده مفقود شدن دختر اصفهانى در شیراز بازداشت شد

مدافع سپاهان، زندانى آزاد کرد 
میالد زکى پور که فصل موفقى همراه با سپاهان پشت سر مى گذارد و 
توانسته یکى از مهره هاى ثابت ژوزه مورایس شود و با عملکردش در 
روند امتیازگیرى طالیى پوشان مؤثر باشد، در آستانه دیدار با پرسپولیس 

اقدامى خیرخواهانه انجام داد...

۷

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

امتیازهایی که غیر قانونی خرید و امتیازهایی که غیر قانونی خرید و 

فروش می شوند فروش می شوند 

نقش رامین و 
دانیال در تعیین تیم 
پیروز الکالسیکو مدافع گاندوها:مدافع گاندوها:

روزهاى خوب ذوب آهن روزهاى خوب ذوب آهن 
نیز مى آید

 افراد معمــوًال هنگام نشســتن روى زمین و یا روى 
صندلى و مبل عادات مختلفى دارند و ترجیح مى دهند 
هر از گاهى براى تغییر حالت بدن هم که شــده نوع 

نشستن خود را عوض کنند.
عده اى به رسم عادت هنگام کار، غذا خوردن و انجام 

کارهاى روزمره خود روى صندلى یا مبل...

۷

۵

شهرک طال از طرح های شهرک طال از طرح های 
پیشران اصفهان استپیشران اصفهان است

۳

پرونده ای که باز نشده بسته شد! خسارت ۱۲۰۰ میلیاردی برف و باران به اصفهانجهان نما ترکش نوسانات ارزی به بازار پوشاک داخلی استان بالیى که قورت دادن آدامس بر سرتان مى آوردجهان نما سالمت

شرکت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  : موضوع: کارهاى برقى ایستگاه بزرگ تقلیل فشار پاالیشگاه 
اصفهان و نیروگاه شهید منتظرى (کابل کشى، سیستم اتصال زمین،تابلوهاى برق، روشنائى  تعمیرات و محوطه)

به شماره فراخوان (2001091138000186) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران(تولیدکنندگان/ تامین کنندگان) و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در 

مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53138655 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 تاریخ 1401/12/10 میباشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00 تاریخ 1401/12/20 مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 00: 9  تاریخ 1401/12/21 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,145,000,000    ریال مى باشد.
جهت شرکت در مناقصه  داشتن  حداقل رتبه معتبر5 نیرو الزامى است.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  مدارك معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذارى شده در سامانه ستاد ، الزامى است. 
اطالعــات تماس دســتگاه مناقصــه گزار جهــت دریافــت اطالعات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصه و 
ارائه پاکت هاى الف : آدرس شــرکت گاز اســتان اصفهان واقــع در خیابان چهارباغ باال- روبــروى مجتمع پارك- 

امور قراردادها و تلفن (داخلى 3765 ، 3759) 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز تماس : 41934 -021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی

 م.الف:۱۴۵۷۵۳۶

شرکت گاز استان اصفهان

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صدر ذوب رضوانشهر سهامى 
خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده که در تاریخ  14 /1401/12 در ساعت 9 صبح  در محل تیران و 
کرون - جاده شهرکرد شهرك صنعتی اسفیدواجان - فاز اول نبش خیابان 
هفتم مرکزي شرکت صدر ذوب رضوانشهر  برگزار مى گردد حضور به هم 

رسانید .
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران ، روزنامه 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت صدر 

ذوب رضوانشهر( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۵۱۸ و شناسه 

ملی ۱۰۸۶۲۰۵۸۵۳۷

هیئت مدیره

شرکت عمران شهرجدید بهارستان در نظر دارد اجراى پروژه هاى خود به شرح زیر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به 
شرکت هاى واجد صالحیت واگذار نماید، لذا باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایى پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشد.الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در 
مناقصه را محقق سازند.کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه بارگذارى مى گردد مى بایست داراى مهر و امضاء الکترونیکى ( دیجیتالى ) باشد

مناقصه گران درصورت نیازبه اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه) و نحوه مهر و امضاء الکترونیکى 
( دیجیتالى )  اسناد و بار گذارى پاکتهاى ( ارزیابى کیفى و الف و ب و ج  ) در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با 
شماره تلفن  5 الى36861090 – 031 امور فنى و اجرایى ( ردبف 1 تا  5 این آگهى ) - تماس حاصل نمایند. ( توجه : مناقصه گران مى بایست 

به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند )
الزم به ذکر است کلیه مناقصه گران در فراخوانهاى ( ردیف 1 تا 5 این آگهى ) مى بایست پذیرفته باشند که کارفرما قسمتى ازهزینه خدمات 
موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى یا مسکونى پرداخت نماید.( پرداخت طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه ) 

مالك بررسى اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضاء و مهر دیجیتالى مى باشد.
اطالعات تماس سامانه ستادحهت انجام مراحل عضویت درسامانه: مرکز تماس 1456 دفترثبت نام:88969737 و 85193768

  آگهی مناقصه  عمومی  یک مرحله ای
 شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

شرکت عمران شهرجدید بهارستان

یف
موضوع مناقصهشماره مناقصهرد

حداقل 
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکارى

مبلغ برآورداولیه 
(ریال)

مبلغ ضمانت نامه 
بانکى شرکت در 

مناقصه(ریال)
مدت 
پیمان

زمان انتشار در 
سامانه ستاد

دریافت 
اسناد 

ارایه 
گشایشپیشنهاد

12001001352000039

مناقصه عملیات 
اجرا و احداث پارك 
مرکز محله  123  

در شهر جدید 
بهارستان  (مناقصه 

یک مرحله اى 
همراه با ارزیابى 

کیفى)

حداقل پایه 
5 رشته راه 

و ابنیه
9 ماه71,755,832,5463/600/000/000

از ساعت 17 
مورخ

1401/12/01

تاساعت 17 
مورخ

1401/12/04

تاساعت13 
مورخ 

1401/12/18

ساعت14 
مورخ 

1401/12/18

22001001352000038

اجراى بخشى 
از شبکه جمع 
آورى فاضالب 
وشبکه توزیع 
آب بلوك 226 

سایت کارگاهى و 
کارهاى پراکنده ( 
وزرشى 5 – پارك 

121 و 122 و 
بلوك 125 –بلوار 

بهشت ) 
- (مناقصه یک 
مرحله اى همراه 
با ارزیابى کیفى)

یایه 5 رشته 
از ساعت 17 مورخ6 ماه19,541,347,7761,000,000,000آب

1401/12/01
تاساعت 17 

مورخ
1401/12/04

تاساعت13 
مورخ 

1401/12/18

ساعت14 
مورخ 

1401/12/18

32001001352000037
عملیات اجرا و 

احداث پارك مرکز 
محله  126  در شهر 
جدید بهارستان    

6 ماه31,368,924,1771/600/000/000پایه 5 ابنیه
از ساعت 17 

مورخ
1401/12/01

تاساعت 17 
مورخ

1401/12/04

تاساعت13 
مورخ 

1401/12/18

ساعت14 
مورخ 

1401/12/18

42001001352000035

عملیات اجرا و 
احداث پارك مرکز 

محله  222 و 
روشنایى گذرهاى 
123 و125  در شهر 
جدید بهارستان    

9 ماه60,158,273,7763/100/000/000پایه 5 ابنیه
از ساعت 17 

مورخ
1401/12/01

تاساعت 17 
مورخ

1401/12/04

تاساعت13 
مورخ 

1401/12/18

ساعت14 
مورخ 

1401/12/18

52001001352000036

عملیات اجراى 
روشنایى بلوار 
فرهنگ و پارك 
122 و گذرها 
در شهر جدید 
بهارستان    

پایه 5 نیرو 
( برق – 

تاسیسات 
برقى )

5 ماه25,152,104,0911,260,000,000
از ساعت 17 

مورخ
1401/12/01

تاساعت 17 
مورخ

1401/12/04

تاساعت13 
مورخ 

1401/12/18

ساعت14 
مورخ 

1401/12/18

 م.الف:۱۴۵۹۲۴۶

نوبت  دوم

نوبت  اول

میالالمیال
توانوانسوتوانس
روندروندروند
اقدقداماقدام

ییدیدىممنیز مى آیدننی ىى یدیز مى آیدزز آیینی مى نیز مى آیدنیز

۳

مدیر کل هماهنگی امورمدیر کل هماهنگی امور

 سرمایه گذاری و اشتغال استانداری: سرمایه گذاری و اشتغال استانداری:

ها روی 
ستن

داده شده  آنهشدار وزارت راه و شهرسازى نسبتبه
کرده فریب مشاوران دستگاه  به مردم اعالم و این

امالك را نخورند...

صفحه ۲ بخوانید ۲در

زمین و یا روى 
رجیحمى دهند 
که شــده نوع

خوردن و انجام 
۵ل...

۰خسارت۱۲۰۰ میلباز نشده بسته شد! استان

۷
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خشکسالى
 چه زمانى تمام مى شود؟

بازنشستگان 
چقدر عیدى مى گیرند؟

خبرخوان
ساعت تحویل سال 1402 

  تجارت نیوز |  براســاس تقویــم اعالم 
شده، امسال سال کبیسه نیست.   لحظه تحویل 
سال 1402، ســاعت 54 دقیقه و 28 ثانیه بامداد 
روز سه شنبه 1 فروردین 1402 هجرى شمسى، 
مطابق 28 شــعبان 1444 هجرى قمرى و 21 

مارس 2023 میالدى است.

یک کمدى جدید
 در راه اکران

  فیلم نیوز |فیلم کمدى «خط استوا» به 
کارگردانى اصغر نعیمى با بازى فرهاد اصالنى، 
آزاده صمدى وســیامک انصارى به زودى روى 
پرده مى رود و قرار است اکران آن در نوروز 1402 
نیز ادامه پیدا کند. این فیلم کمدى که به تازگى از 
پوستر آن رونمایى شده داستان سفر رئیس و نایب 
رئیس فدراسیون فوتبال ایران به مقر فیفاست که 

در این مسیر اتفاقاتى براى آنها مى افتد.

6 خبرگزارى ادغام مى شود
  صبا| وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى از 
ادغام خبرگزارى هاى مجموعه وزارتخانه خود، 
در خبرگزارى ایرنا خبــر داد.20 بهمن ماه بود که 
محمدمهدى اسماعیلى گفته بود: در کشورهاى 
توسعه یافته دنیا چهار تا پنج خبرگزارى وجود دارد 

اما در کشور ما 48 خبرگزارى فعالیت مى کنند. 

همه تبرئه شدند 
  کافه سینما |چند روز بعد از اظهارات 
سخنگوى قوه قضاییه درباره شــکایت سازمان 
صداوســیما از فیلیمو، قرار منع تعقیب این پلتفرم 
صادر شد. پرونده شکایت از پلتفرم فیلم نت نیز با 
صدور قرار منع تعقیب همراه شده است. در همین 
حال اشکان میرآرمندهى، مدیرعامل دیوار خم پس 
از اعاده دادرسى و بررسى مجدد پرونده در دادگاه 

تجدیدنظر، از اتهام وارده تبرئه شد. 

کشف 595 تن مواد مخدر  
  مهر | رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا 
از کشف 595 تن انواع مواد مخدر از ابتداى سال 
جارى تاکنون خبر داد. مجید کریمى گفت: تریاك 
همچنان در صدر کشفیات اســت. وى گفت: به 
تازگى 27 تن شیشه در افغانســتان شناسایى و 
کشف شده است. وى  اظهار کرد: یکى از دستور 
کارهاى جدى پلیس مبارزه با مواد مخدر اقدامات 
دیپلماتیک و رایزنى با کشــورهاى دیگر است تا 

جلوى ورود مواد مخدر به کشور گرفته شود.

 کشف غافلگیرکننده 
  برترین ها | تصویرى از یک آســیاب که 
قدمتش به دوره  زندیه مى رسد، متروکه و رها در 
میان مجتمع هاى مسکونى مرزداران در تهران 
بین کاربران فضاى مجازى منتشــر شده است. 
کاربرى در این باره نوشــت: سند ثبتى و وقفنامه 
ا ش را پیدا کردیم و براى بازسازى اش پیشنهادى 
به شــهردار منطقه 2 ارائه کردیم اما خبرى نشد. 
احیاى این آسیاب مى تواند این منطقه  نسبتاً جدید 

را به تاریخ این سرزمین پیوند بزند.

  سرانه مصرف گوشت
 3 کیلو شد

  رویداد24 | مسعود رســولى، دبیر انجمن 
صنعت گوشت و مواد پروتئینى با اشاره به گرانى 
گوشت و کمتر شدن قدرت خرید مردم اظهار کرد: 
مردم ایران در ســال 97 ساالنه 12 کیلو گوشت 
مصرف مى کردند که این آمار امسال به 3 کیلوگرم 
رسیده است. رســولى مى گوید: بخش زیادى از 
مردم گوشت کمترى مى خرند و تعدادى هم که 
به کل گوشت را از سبد خریدشان حذف کرده اند، 

متأ سفانه کم نیستند.

رئیس مرکز ملى اقلیم و مدیریت بحران خشکســالى 
سازمان هواشناســى با تأکید بر اینکه زمانى مى توان 
خشکســالى را پایان یافته دانســت که آبخوان هاى 
کشور احیا شــده باشند گفت: خشکســالى در ایران با 
دو ســه ماه یا حتى دو سه ســال بهتر شدن وضعیت 
بارندگى تمام نمى شود و براى رفع بحران خشکسالى، 
باید رویکردهاى اصالحى جــدى در مدیریت منابع و 
مصارف آب کشور اتخاذ شود، زیرا ما در 4 دهه گذشته، 
حدود 140 میلیارد متر مکعب از منابع آبى تجدیدپذیر 
کشور را از دست داده ایم. وى افزود: ساالنه حدود 100 
تا 110 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر وارد کشورمان 

مى شود، اما مجموع میزان مصرف منابع آب تجدیدپذیر 
در ســطح کشــور و همچنین حجم قابل توجه تبخیر 
آب از روى سطح زمین، بســیار بیشتر از میزان ورودى 
آب هاى تجدیدپذیر به کشــور است. وظیفه با تأکید بر 
اینکه زمانى مى توان خشکسالى را پایان یافته دانست 
که آبخوان هاى کشور احیا شده باشــند، گفت: نشانه 
ملموس احیاى آبخوان ها این اســت که ما در چاه هاى 
حفرشده در سراسر کشور به اندازه دهه هاى گذشته آب 
مشاهده کنیم تا اگر در یکسال، کشور دچار کم  بارشى 
شد، بتوانیم با برداشــت از چاه ها کسرى بارندگى را در 

همان سال جبران کنیم. 

به گفته رئیس کانون بازنشستگان کارگرى قرار است مبلغ 
عیدى بازنشستگان و حق عائله مندى آنان به زودى پس از 

تأمین اعتبار به حساب آنها واریز شود.
مبلغ عیدى بازنشستگان متأهل 2 میلیون و 300 هزار تومان، 
متأهل داراى یک فرزند 2 میلیون و 500 هزار تومان، متاهل 
داراى 2 فرزند 2 میلیون و 700 هزار تومان و متأهل داراى 3 
فرزند 2 میلیون و 900 هزار تومان است.عیدى بازنشستگان 
برخالف سایر قشرهاى کارى جامعه هیچ وقت متناسب با 
حقوق پرداخت نمى شود و این موضوع همواره بازنشستگان 
را در آستانه شب عید و با هزینه هاى هنگفت امروز با مشکل 
مواجه مى کند و همواره منجر به نارضایتى این قشر مى شود.

میرهاشــم موســوى در خصــوص زمان واریــز عیدى 
بازنشســتگان گفت: بناى ما بر این است که قبل از اینکه 
عیدى زیرمجموعه و کارکنان ادارى خود را بپردازیم، حقوق 
بازنشستگان را واریز کنیم که امسال هم همین کار را انجام 
مى دهیم، اما فعًال زمان دقیقى را اعالم نمى کنیم تا بررسى ها 

براى تأ مین منابع نهایى شود.
گفتنى است که در تاریخ 28 بهمن ماه مدیرعامل صندوق 
بازنشستگى کشــورى از واریز حقوق بهمن ماه و عیدى 
بازنشســتگان کشــورى خبر داد. در همین حال برخى از 
بازنشستگان مى گویند هنوز براى آنها عیدى امسال واریز 

نشده است.

خورشید کیایى
نوسانات ارزى بالى جان بازار پوشاك ایرانى شده است 
و تولیدکنندگان دیگر توان رقابت با پوشــاك خارجى 

وارداتى را ندارند.
به گفته نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشــاك، 
این مسئله باعث شده که طى پنج سال گذشته میزان 
سرمایه گذارى در صنعت نساجى به صفر برسد و امسال 

نیز سرمایه گذارى در این صنعت انجام نشود.
مهدى مذنبى از دیگر ترکش هایى که نوسانات ارزى 
به بازار پوشاك زده است را کم شدن انگیزه براى ورود 
سرمایه براى راه اندازى خطوط تولید جدید و نوسازى و 

بازسازى این صنعت مى داند. 
شاهد این مدعا هم وضعیت امروز بازار پوشاك داخلى 
است که با وجود نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال، 
این بازار آنچنان که باید و شاید رخت بهارى نپوشیده 

است.
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشــاك به خوبى 
پاسخ علت این رکود و سکون در بازار پوشاك داخلى را 
مى دهد و مى گوید: فرسودگى ماشین آالت، صنعت 
نساجى را به یک صنعت دست دوم تبدیل کرده است و 
در این شرایط نوسانات ارزى هم تولیدکنندگان را وادار 
کرده که ماشین آالت دســت دوم وارد کنند و همین 
فرصت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانى ســلب کرده 
است. این در حالى است که در بسیارى از کشورها این 
صنعت در بازه زمانى 8 تا 12 سال نوسازى مى شود اما 
در ایران سال هاســت که این صنعت نوسازى و حتى 

بازسازى هم نشده است.
همین دلیلى شــده که با وجود اینکه تولیدات ایرانى 
از جایــگاه قابل توجهى در بازار پوشــاك برخوردارند 
اما به دلیل اینکه نتوانســته اند کیفیت کارشان را باال 
ببرند مورد اقبال چندانى قرار نمى گیرند و حاال میزان 
استقبال از پوشــاك ترك باال رفته اســت. ترك ها 
به واســطه کیفیت و چینى ها به علــت ارزان بودن 
پوشاکشــان گوى رقابت را از تولیدکننــدگان ایرانى 

گرفته اند و تولیدکنندگان داخل اکنون در گوشه رینگ 
رقابت جا مانده اند.

جالب اینکه یک تولیدکننده معتقد اســت، نوســانات 
نرخ ارز از افزایش قیمت آن بــراى فعاالن اقتصادى، 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان ویرانگرتر است.
شهریار گراوندى با اشــاره به نوسانات چند وقت اخیر 
نرخ ارز و باال و پایین شدن مداوم آن مى گوید: افزایش 
بى رویه نرخ ارز به ضرر تولیدکنندگان اســت و باعث 
افزایش هزینه هاى تولید و کاهش سرمایه در گردش 
خواهد شد، اما عدم ثبات نرخ ارز پیامدهاى بدترى براى 

تولید و صنعت به همراه دارد.
به اعتقاد کارشناسان، نوسانات شــدید ارزى هرگونه 
برنامه ریزى بــراى تولید را غیرممکــن مى کند، زیرا 

تولیدکننده نمى داند با چه قیمتى قرار است مواد اولیه 
و تجهیزات مورد نیاز خود را بخرد و نگران است نتواند 
آنچه امروز در اختیار دارد را دوباره با همین قیمت تأمین 
کند با توجه بــه اینکه عدم ثبات نــرخ ارز، مواد اولیه 

داخلى را نیز تحت تأثیر قرار مى دهد.
به طور کلى تولیدکنندگان صنعت پوشاك در شرایط 
فعلى اقتصاد با مشکالت بسیارى مواجهند و به علت 
کاهش ارزش پولى ملى، سرمایه کلى آنها ذوب شده و 
ارزش خود را از دست داده اند. در کنار این موضوع آنها 
به شدت با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجهند 
و همچنین با توجه بــه محدودیت واردات مواد اولیه و 
مشکالت ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوى بانک 

مرکزى با مشکل تأمین مواد اولیه نیز مواجهند.

این وضعیت در حالى اتفاق مى افتد که صنعت پوشاك 
یک صنعت پراشتغال است و در مقایسه با سایر صنایع 
با کمترین هزینه و ســرمایه مى تــوان در این بخش 
اشتغال ایجاد کرد؛ ضمن اینکه صنعت پوشاك، صنعتى 
ارز آور به شــمار مى رود و حتى در شــرایط فعلى که 
قیمت ارز افزایش یافته و پیــرو آن قیمت ارز و قیمت 
تمام شده افزایش یافته است اما باز هم قیمت پوشاك 
تولیدى ایران نسبت به بسیارى از جاهاى دیگر ارزان 
تر اســت و لذا از قدرت رقابت پذیــرى در بازارهاى 
جهانى برخوردار است؛ بنابراین، مى توان با زنده نگه 
داشتن این بازار و حمایت از تولیدکنندگان پوشاك در 
نوسازى تجهیزات و ماشین آالتشان گام هاى مؤ ثرى

 برداشت. 

ترکش نوسانات ارزى به بازار پوشاك داخلى 
فرمان رئیسى

رئیس جمهور در جلســه هیئت دولت در    ایرنا |
آســتانه ایام نوروز، گفت: هر تصمیمى که به افزایش 
غیرمنطقى قیمت کاال و خدمات و باال رفتن تورم منجر 
شود پذیرفته نیست. سید ابراهیم رئیسى گفت: ستاد زیر 
نظر معاون اول رئیس جمهور موظف است تورم و بازار 
ارز و قیمت کاالهاى اساسى را روزانه رصد و کنترل کند.

مسمومیت ها عمدى است
  انتخاب| در پى وقوع چندین مورد مسمومیت در 
مدارس قم و نگرانى هاى به وجود آمده در این خصوص 
دادستان کل کشور با ورود به موضوع دادستان عمومى 
و انقالب مرکز اســتان قم را مأمور به پیگیرى ویژه و 
برخورد قاطع با مقصران احتمالى کرد. در پیام حجت 
االسالم منتظرى آمده است: اخبار واصله از یک جریان 
نگران کننده نوعى مســمومیت در بعضــى از مراکز 
آموزشى قم نشان از احتمال اقدامات مجرمانه عمدى 

دارد که قابل توجه و پیگیرى دقیق مى باشد.

احتمال زلزله مهیب 
مطرح نیست

رئیس مجلس شــوراى اسالمى    خانه ملت |
گفت: زلزله سهمگین ترکیه بار دیگر نگرانى ها را درباره 
میزان آمادگى مدیریت بحران دستگاه هاى مربوط در 
کشورمان زنده کرد. گرچه احتمال زلزله هاى مهیب در 
ایران هنوز به طور جدى مطرح نیست، اما باید براى این 
روز احتمالى که ممکن است حتى در آینده اى دور سر 

برسد، آماده بود. 

االغ ها را سال 94 کشتند
  همشهرى آنالین | دادستان مرکز استان 
سیستان و بلوچســتان در رابطه با فیلم منتشر شده در 
فضاى مجازى با مضمون کشته شدن صدها رأس االغ 
در استان سیستان و بلوچستان به بهانه مبارزه باقاچاق 
سوخت اظهار کرد: براساس پیگیرى هاى انجام شده 
فیلم منتشر شده در فضاى مجازى مربوط به سال 94 
است و همان سال با خاطیان برخورد قانونى شد. شمس 
آبادى بیان کرد: اخیراً هیچ مــورد جدیدى در رابطه با 

کشتن حیوانات بارى در استان رخ نداده است.

بررسى اجراى طرح کاالبرگ 
  ایسنا | اعضاى ســتاد هماهنگــى اقتصادى 
دولت ضمن استماع گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى درباره اجراى آزمایشى طرح توزیع کاال برگ 
الکترونیک در شمارى از استان هاى کشور، پیشنهادها 
و راهکارهاى گسترش اجرا و تقویت زیرساخت هاى 
مورد نیاز براى اجراى کامل این طرح در سراسر کشور را 

مورد بررسى قرار دادند.

کره زمین در اختیار اسالم 
  فارس| حجت االســالم و المســلمین حسین 
طائب، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس سابق سازمان 
اطالعات سپاه گفت: ما باید ببینیم در پنج سال دیگر چه 
اتفاقى مى افتد، خودمان را براى آن جنگ آماده کنیم. ما 
که نمى خواهیم شعار بدهیم. ما اعتقادمان بر این است 
که روزى مى رسد که کل این کره زمین خاکى در اختیار 
اسالم قرار مى گیرد. اگر به این اعتقاد داریم، باید با این 

افق برنامه ریزى کنیم. 

غنى سازى باالى 60 درصد 
نداریم 

ى    خبرگزارى صدا و سیما| ســخنگو
ســازمان انرژى اتمى در واکنش به خبر پیدا شــدن 
اورانیوم با غناى 84 درصد، بــا بیان اینکه وجود ذره یا 
ذرات باالتر از 60 درصد در فرا یند غنى سازى به معنى 
تولید با غناى باالى 60 درصد نیســت، گفت: تاکنون 
مبادرت به غنى ســازى باالى 60 درصــد نکرده ایم. 
بهروز کمالوندى افزود: مطالب منتشر شده سیاه نمایى 

و تحریف حقایق است.

الدن ایرانمنش
هزاران آگهى خرید امتیاز آپارتمان و ســایر امالك 
مسکونى «نهضت ملى مسکن مهر» همراه با عکس 
و مشــخصات کامل اما در خفا، خیلى ها را به فکر 
فروش انداخته است. مسئله اى که به تازگى از سوى 
وزارت راه و شهرسازى نسبت به آن هشدار داده شده 
و این دستگاه  به مردم اعالم کرده فریب مشاوران 

امالك را نخورند.
با وجود اینکه خرید و فروش مساکن مهر غیر قانونى 
بوده و هیچکس حق معامله امتیاز مسکن مهر را ندارد 
اما این روزها برخى از امالکى ها به هواى سود بیشتر 
اقدام به خرید امتیاز امالك مسکونى «نهضت ملى 

مسکن مهر» کرده اند. 
طبق قانون، پیــش فروش ســاختمان و آیین نامه 
اجرایى طرح اقدام ملى مســکن مشخص کرده که 
تمامى امور مربــوط به این دو طــرح (اقدام ملى و 
نهضت ملى مســکن) باید مطابق با دستورالعمل و 
نمونه قراردادهاى ابالغى وزارت راه و شهرســازى 
باشد، از این رو خرید و فروش هاى امتیاز این طرح ها 

توسط مشاوران امالك غیرقانونى و اقدامى مجرمانه 
است.

با اینهمه خرید و فروش غیرقانونى طرح ملى مسکن 
همچنان ادامه دارد و این موضوع باعث شده خلیل 
محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازى استان تهران 
نسبت به این مسئله انتقاد کند و از شهروندان بخواهد 

که در دام فریب مشاوران امالك سودجو نیافتند.
وى همچنین از مسئوالن وزارت صمت خواسته تا با 
توجه به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح هاى 
یاد شده، هماهنگى الزم براى جلوگیرى از هرگونه 
تبلیغات محلى و خرید و فروش توســط مشــاوران 

امالك را فراهم آورند.
اوایل سال گذشته اقبال شــاکرى، عضو کمیسیون 
عمران مجلس هم درباره خرید و فروش امتیاز طرح 
ملى مسکن گالیه بسیار سنگینى از اتحادیه مشاوران 
امالك کرده و گفته بود: وزیر راه و شهرسازى در یک 
برنامه زنده اعالم مى کند کــه خرید و فروش امتیاز 
واحدهاى طرح ملى مسکن غیرقانونى است. همان 
لحظه رئیس اتحادیه مشــاوران امالك روى خط 

مى آید و مى گوید خیلى هم قانونى است و ما انجام 
مى دهیم و هیچ مشکلى هم وجود ندارد. خیلى عجیب 
است وزیر مملکتى مى گوید معامله امتیاز طرح ملى 
مسکن غیرقانونى است، اما در بنگاه ها این امتیاز 200 

میلیون تومان خرید و فروش مى شود.
اما وضعیت یک بام و دو هواى خرید و فروش امتیاز 
طرح ملى مسکن مهر در سال 1401 هم باز تکرار شد 
و نهضت ملى مسکن که قرار بود جایگزین بهینه  اى 
براى طرح مسکن مهر باشد در همین ابتداى مسیر 
لنگ زد! کمبود زمین و پول، کار را به جایى رسانده 
که مدتى است متقاضیان اولیه مسکن ملى مترصد 
فرصتى براى خروج از این طرح هستند و چه بهتر که 
بتوانند در مسیر فرار از این مخمصه سودى هم ببرند! 
گرچه این تنها مربوط به شهر تهران نیست و تقریبًا 
در تمامى کالنشهرهایى که این طرح اجرا شده اتفاق 

افتاده است. 
حاال بررسى  ها از بازار امالك نشان مى  دهد اگرچه 
آگهى هاى فروش امتیاز در سایت ها دیده نمى شوند 
اما مشاوران امالك، فایل هاى زیادى در این حوزه 

براى خریداران دارند. مشــاوران امالك مى گویند 
مسئوالن اعالم مى کنند فروش امتیاز مسکن ملى 
ممنوع است تا دست دالالن بزرگ از این بازار کوتاه 
شــود و پرونده هایى نظیر آنچه در مسکن مهر رخ 
داد تکرار نشــود؛ با این حال، معامله در بنگاه هاى 
امالك به قوت خود باقى اســت و به شیوه مسکن 

مهر ادامه دارد.
در تجربه گذشته یعنى مسکن مهر هم از ابتدا امتیازها 
قابل فروش نبود اما به تدریج با افزایش هزینه هاى 
ساخت و کاهش همزمان توان مالى صاحبان امتیاز، 
این ممنوعیت برداشته شد و مسکن مهر در تمامى 
مراحل ساخت قابل فروش شــد. این روند منجر به 
افزایش قیمت مسکن مهر شد و این طرح را به کلى 
از اهداف خود دور کرد. اکنون نیز به نظر مى رســد 
مسکن ملى همان راه مســکن مهر را در پیش دارد 
چرا که زمزمه هایى مبنى بر لغــو امتیاز متقاضیانى 
که آورده مالى نداشــته اند شنیده مى شود. این اقدام 
مى توانــد تالش براى فــروش امتیــاز را به  دنبال

 داشته باشد.

امتیازهایى که غیر قانونى خرید و فروش مى شوند

چوب حراج به «نهضت ملى مسکن مهر» 

مریم محسنى
امید به بازگشت به شرایط عادى و جبران کاستى هاى 
دو سال خانه نشــینى و دورى از آموزش حضورى در 
ســال تحصیلى جدید بار دیگر به یک ناامیدى تبدیل 
شــد. این بار تعطیلى چندهفتــه اى آموزش حضورى 
در ســال تحصیلى جارى باعث شد خانواده ها در بحث 
هزینه هاى سرویس مدارس، کالس  هاى فوق برنامه 
و تغذیه مدارس با مشــکالتى مواجه شوند و بازگشت 
هزینه هاى آموزش به والدین به ازاى روزهاى تعطیلى 

مدارس بالتکلیف بماند. 
بالتکلیف ماندن این موضوع باعث شد حدود یک ماه 
پیش رئیس قوه قضاییه به دادســتانى کشور در مورد 
رعایت حقوق مردم و دانش آموزان از ســوى مدارس 
با توجه به کثرت تعطیلى هاى ســال تحصیلى جارى 

مأموریت دهد.
حجت االسالم غالمحسین محسنى اژه اى با اشاره به 
گالیه هایى که از ســوى خانواده ها نسبت به استرداد 
هزینه هاى پرداخت شــده مطرح بود بیان کرد اولیاء 
از این موضوع گالیه دارند و با توجــه به تعطیلى زیاد 
مدارس در این سال تحصیلى، پول دریافت شده از آنها 
براى سرویس رفت و آمد و همچنین تغذیه دانش آموزان 
به آنها مسترد نمى شود و حتى در مواردى مدارس براى 
وصول این چک هاى دریافتى از والدین دانش آموزان 

اقدام مى کنند.
موضوعى که حاال با واکنش آموزش و پرورش مبنى بر 
رد مسئولیت در این ماجرا روبه رو شده است. در همین 
ارتباط شــهال باقرى، مدیرکل انجمــن اولیا و مربیان 
وزارت آموزش و پرورش درباره چرایى عدم بازگشــت 

هزینه سرویس مدارس در شهر تهران به ازاى روزهاى 
تعطیل به خانواده ها اظهار کرد: تاکسیرانى شهر تهران 
باید در این زمینه پاسخگو باشد و آموزش و پرورش در 
زمینه بازگشت هزینه ســرویس مدارس تعهدى ندارد 
چون کارگروه ماده 18 در هر منطقه اى تشکیل و قرارداد 
تیپ سرویس مدارس را تدوین کرده است، هم اکنون 
راننده تخلف کرده و پول را به خانواده ها برنمى گرداند، 
این راننده تحت پوشش تاکسیرانى است و آنها باید با 
هر نوع قراردادى که در ســرویس مدارس منعقد شده، 

راننده را مجاب کنند تا هزینه را بازگرداند!
این در حالى اســت که خانواده  ها تا پیش از شــروع 
ماجراى کرونــا که تعطیلى  ها مقطعــى و کوتاه  مدت 
ولى تکرار شونده بود مدام ســئوال مى کردند آن همه 
شــهریه اى که پرداخته اند آیا بابــت روزهاى تعطیل 

است و مى پرسیدند این خألهاى زمانى کى و چطور ُپر 
خواهد شد تا آن همه پول هدر نرود؟ حاال و دقیقًا بعد از 
بازگشایى دوباره مدارس بعد از دو سال شیوع کرونا، این 
بار بخاطر آالینده ها و بــارش هاى جوى این موضوع 

باز هم تکرار شد.
 با توجه به اینکــه وضعیت موجود در شــهر تهران را 
مى توان به شــهرهاى دیگر هم تعمیــم داد، این بار 
هم باز دغدغه خانواده هاى بســیارى شــهریه هایى 
اســت که پرداخت کرده انــد اما خدماتــى در مقابل 
آن دریافــت نکرده اند، ســرویس ایــاب و ذهابى که 
برایشان اســتارت نخورده و در مجموع نگرانى بسیار 
 بابت پول هاى بلوکه شده در حســاب هایى که معلوم 
نیســت چه زمانى به حســاب  خانواده هــا بازگردانده 

خواهد شد.

پرونده اى که باز نشده بسته شد!
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تا بهار سال آینده
 اسکى کنید!

شهرك طال از طرح هاى 
پیشران اصفهان است

تغییر مسیر خط 40 
اتوبوسرانى 

مدیر مطالعات و برنامه ریزى شرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهان گفت: طبق مصوبه کمیته مهندسـى خطوط، 
خیابان هـاى توحیـد و نظرغربـى از مسـیر خـط 40 
اتوبوسرانى حذف شد. بهنام جلیلیان افزود: سه ایستگاه 
در این خیابان حذف مى شـود و شـهروندان مى توانند 
براى استفاده از اتوبوس به ایستگاه هاى قبل یا بعد این 
خیابان ها مراجعه کنند. وى گفت: خط 40 پس از تغییر 
مسیر از هتل پل در بلوار ملت آغاز مى شود  و تا ایستگاه 

سپهر و برعکس تردد و سرویس دهى خواهد کرد.

دادگسترى نفس تازه کرد
با پیگیرى دادگسـترى اصفهان براى افزایش سهمیه 
اختصاص یافته به استان، در مجموع 774 نیروى جدید 
براى کار در بخش ادارى دادگسترى استان درنظر گرفته 
شـد که با طى کردن مراحـل اسـتخدام در حوزه هاى 

قضایى استان مشغول به کار مى شوند. 

40 درصد بازار
 لوازم خانگى قاچاق است 

نایب رئیس اتحادیـه لوازم خانگى اسـتان اصفهان در 
حاشیه بیسـت و ششـمین نمایشـگاه تخصصى لوازم 
خانگى گفت: حدود 30 تا 40 درصد بازار موجود اجناس 
قاچاق اسـت و به خاطر رفع این مشـکل دولت باید از 
کارخانه دار حمایت کند.  محمد جواد روغنى گفت: مواد 
اولیه ما به دالر محاسبه مى شود و نوسان دالر، قیمت 
مواد اولیه را نیز افزایش مى دهـد و تولید کننده مجبور 
اسـت با قیمت بیشـترى مواد اولیه را تهیـه کند. نایب 
رئیس اتحادیه لوازم خانگى استان اصفهان، افزود: این 
موارد باید کنترل شود و سرمنشاء اصلى که دولت است 
اصالح شـود چرا که کارخانه هاى بـزرگ مثل فوالد، 
مس و…  دولتى هستند و دولت قیمت گذارى مى کند.

درمانگاه درچه افتتاح شد
مدیر شبکه بهداشت و درمان خمینى شهر از راه اندازى 
درمانـگاه تخصصـى شـبانه روزى در درچه خبـر داد. 
جمشـید اویسـى اظهـار داشـت: بازسـازى درمانـگاه 
تخصصى شبانه روزى درچه در دو فاز در حال اجرا است 
که فاز اول آنکه شامل واحدهاى خدمات تشخیصى و 
درمانى همچون آزمایشـگاه، دیالیز، سـى تى اسکن و 
ماموگرافى اسـت به اتمام رسـیده و فاز دوم آن شامل 
احـداث کلینیـک تخصصى، محوطـه و نمـا و درحال 

اجراست.

کمک هوانیروز اصفهان به 
مردم لرستان 

فرمانده پایگاه چهـارم هوانیروز ارتـش گفت: خلبانان 
هوانیروز اصفهـان براى کمک به مردم لرسـتان پرواز 
کردند. سرهنگ خلبان ستاد بهرام نظرى اظهار داشت: 
خلبانان بالگرد شینوك پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان، 
روز یکشـنبه با انجـام هفت سـاعت پرواز امـدادى در 
مناطـق روسـتایى چال طـال و گلى چاس شهرسـتان 
الیگودرز استان لرستان، ضمن رسـاندن آذوقه و اقالم 
مصرفى ضرورى خانواده ها به مناطق محاصره شـده 
در برف، تعداد 50 نفر از مـردم منطقه را ترابرى هوایى 

کردند.

برپایى 
نمایشگاه قرآن هاى نفیس  

نمایشگاهى از قرآن هاى نفیس و تاریخى به مناسبت 
عید مبعث در دانشگاه اصفهان برپا شده است. حسین 
هرسیج رئیس دانشگاه اصفهان با اشـاره به اینکه این 
رویداد فرهنگى به مناسبت عید مبعث و با هدف ترویج 
فرهنگ قرآن و مفاهیم دینى در دانشگاه اصفهان برپا 
شده گفته :در این نمایشگاه قرآن هایى از دوران صفویه 
و قاجار به نمایش در آمده اسـت. نمایشگاه قرآن هاى 
نفیس تـا نیمه اسـفند در کتابخانـه مرکزى دانشـگاه 

اصفهان براى بازدید عالقه مندان دایر هست.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان گفت: پس 
از 20 سال بالتکلیفى، زمین متعلق به 2500 مالک در شهر 

بهارستان تعیین تکلیف شد.
مهران زینلیان در گفت وگو با مهر اظهار داشت: قطعه زمینى 
با مســاحت 377 هزار متر مربع متعلق به جهاد کشاورزى 
و آبفاى اســتان، از 20 ســال قبل در فاز یک بهارســتان 
خریدارى شده اما آغاز عملیات اجرایى این زمین به دلیل 

بروکراسى هاى ادارى به تعویق افتاده بود.
وى ادامه داد: 2500 نفر از پرســنل جهاد کشاورزى، آبفا 
و مردمى که قصد ســرمایه گذارى در این زمین را داشتند 
بیش از 20 ســال پیگیر بودند تا چالش هاى به وجود آمده 
ساماندهى شوند اما اختالفات میان ادارات به جمع بندى 

نرسیده بود.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان بیان کرد: 
از ابتداى شروع کار دولت سیزدهم در استان این موضوع به 

عنوان یکى از اولویت هاى استان در حوزه عمرانى پیگیرى 
شد. نهایتاً پس از برگزارى جلسات هفتگى و با پیگیرى هاى 
مداوم حوزه عمرانى استاندارى اصفهان به میمنت دهه فجر 

طرح این زمین نهایى و ابالغ شد.
زینلیان افزود: با ابالغ این طرح بیــش از 2500 مالک از 
بالتکلیفى رها شــدند و مى توانند با مراجعه به شهردارى 
براى اقدامات بعدى ساخت و ساز یا خرید و فروش در زمین 

خود اقدام کنند.
وى خاطرنشــان کرد: بالتکلیف ماندن این زمین باعث 
مشکالت اجتماعى و فرهنگى در شــهر بهارستان شده 
بود و تعیین تکلیف این مجموعه مى تواند به پویایى شهر و 
تبدیل زمین بایر به فضاى عمومى قابل استفاده براى مردم 
کمک کند.معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان 
عنوان کرد: با تعیین تکلیف این قطعه زمین سهم بیت المال 
نیز مشخص شــد همچنین براى نخســتین بار در سطح 

استان و کشور موفق شدیم کارى انجام دهیم تا همزمان با 
طراحى و اجراى عملیات عمرانى، اراضى خدماتى تحویل 
دستگاه هاى مربوطه شود و شــرکت تعاونى و مردم نیز در 

ساخت و سازها دخیل شوند.
وى افزود: در طراحى این زمین، دو مدرســه، کالنترى و 
مسجد همزمان با ساخت و سازها با مشارکت مردم ساخته 
و تحویل دستگاه هاى خدماتى خواهند شد همچنین زمینى 
که متعلق به اداره آبفاى استان بود به عنوان محل انبارها و 
تأسیسات اضطرارى آب و فاضالب استان تخصیص داده 

و تعیین تکلیف شد.
زینلیان اضافه کرد: در استان طرح هایى داریم که چندین 
سال بالتکلیف مانده اند اما به ثمر رسیدن اینگونه پروژه ها ما 
را امیدوار مى کند که با همت و همراهى مسئوالن مى توانیم 
موضوعاتى که 10 ســال و بیشــتر بالتکلیف مانده اند را 

ساماندهى کنیم.

مشکل 2500 مالک در شهر بهارستان حل شد

بازشدن گره 20 ساله در اصفهان

مدیــر کل هماهنگى امور ســرمایه گذارى و اشــتغال 
استاندارى اصفهان گفت:شهرك تخصصى طال و فلزات 
گران بها به عنوان یکى از 9 طرح پیشــران اقتصادى این 
استان است که تحقق آن، به توسعه و رونق تولید و اشتغال 

بیش از پیش در اصفهان منجر خواهد شد.
احسان شهیر افزود: شهرك طال و فلزات گران بها به عنوان 
یکى از اولویت ها و پیشران هاى استان اصفهان که بطور 
همه جانبه و متناسب با زمان و مکان مورد توجه قرار گرفته 
و بطور کامل بر اساس ســند آمایش استان طراحى شده 
است.وى خاطرنشــان کرد: دهکده لجستیک، شهرك 
شیمى پارك، شهرك پوشــاك و مناطق ویژه اقتصادى 

از دیگر طرح هاى پیشــران این اســتان است که برنامه 
منظمى براى هر کدام از آنها طراحى شــده تا به نتیجه 

مطلوب برسند.
وى ادامه داد: برخى از این طرح ها بیش از ده ها سال متوقف 
شده بود و تنها از دولتى به دولت دیگر منتقل مى شدند. وى 
بیان کرد: امیدواریم تا ســه هفته آینده الگوى نهایى این 
طرح ارائه شود و این شهرك با تالش همه دست اندرکاران 

در استان اصفهان افتتاح شود.
از سال 1386 کلنگ تاسیس شــهرك طال و جواهر در 
شــرق اصفهان به زمین خورد که احداث آن با مشکالت 

متعددى مواجه شد.

رییس هیــات اســکى اصفهان گفــت: بــا توجه به 
بارندگى هاى گسترده امســال به ویژه برف در استان، 
پیست اسکى فریدونشهر واقع در غرب اصفهان تا پایان 
فروردین 1402 فعالیت خواهد داشت.محمود َیِسلیانى 
افزود: بر اســاس پیش بینى ها بارش هــا در ماه جارى 
نیز تداوم دارد، لذا اســتفاده از پیســت به عنوان یکى از 
اصلى ترین مراکز ورزشى و تفریحى غرب استان در بهار 
سال آینده نیز مقدور خواهد بود.وى ادامه داد: بارش هاى 
هفته گذشته، وزش باد، انسداد برخى راه ها و احتمال بروز 
سوانح مختلف سبب شد که پیست روز جمعه تعطیل شود، 
اما بازگشایى مسیرها و بازگشت هواى آرام، از سرگیرى 

فعالیت آن از روز شــنبه را به همراه داشت.رییس هیات 
اســکى اصفهان اضافه کرد: حضور مردم و ورزشکاران 
در پیست نسبت به سال قبل که البته با محدودیت هاى 
کرونایى هم رو به رو بودیم، افزایش چشــمگیرى پیدا 
کرده اســت و امیدواریم این روند باز هم ادامه پیدا کند.
َیِسلیانى درباره میزان حوادث و مصدومیت ها در پیست 
اسکى اظهارداشــت: با فرهنگ ســازى، تذکر متولیان 
حاضر در پیســت، افزایش آگاهى عمومى و همکارى 
مسووالن قضایى و انتظامى، تیوب سوارى به کمترین 
مقدار خود در سال هاى اخیر رســیده و تفریحات دیگر 

مانند سورتمه و لوژ سوارى جاى آن ها را گرفته است.

 «دوزیست» به ساحل آمد

جاده قلب اصفهان را مى شکافد

 نصف جهــان  «دوزیســت»، تازه ترین ساخته  برزو 
نیک نژاد اســت که مى توانید امروز در چهار سانس 
آن را در سینما ساحل اصفهان ببینید. فیلمى با انبوه 

ستارگان . 
«دوزیست»، فیلمى اجتماعى است که جواد عزتى، 
هادى حجازى فر، پژمان جمشیدى، ستاره پسیانى، 
سعید پورصمیمى، مانى حقیقى و الهام اخوان در آن 
به ایفاى نقش پرداخته اند. داستان پسرى که با پدر و 
دوستانش در گاراژى قدیمى زندگى مى کند؛ ولى با 

ورود دخترى به خانه، اتفاقاتى مى افتد که همه چیز را 
به هم مى ریزد. 

داستان فیلم در کلیتش شباهت غیرقابل انکارى به 
«درباره  الى» دارد. داستان دخترى ناشناس که وارد 
یک جمِع دوستانه مى شود و در آخر، به واسطه اتفاق 
بدى که براى او افتاده یا مى افتد، رابطه بین اعضاى 
آن جمع دوستانه نیز دستخوش تغییر مى شود. البته 
مى توان مشــابهتى کلى تر را نیز بیــن این فیلم با 

دایره زنگى ردیابى کرد. 

 نصف جهان   روزنامه «زاینده رود» در شــماره یکم 
اســفندماه خود در گزارشــى با عنوان «جاده، قلب 
بلوطستان هاى اصفهان را مى شــکافد»  نوشته: 
«زمزمه هاى اجراى دومین فاز از پروژه احداث جاده 
دوم پشتکوه فریدونشــهر در پى بارش هاى اخیر و 
بسته شدن مسیرهاى هفت روستاى این منطقه جدى 
شده تا با اخذ مجوز کمیسیون ماده 23 مسیر اجراى 

این پروژه هموارتر شود.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «طرح احداث 
جاده دوم براى روستاهاى گوکان- وزوه در بخش 

پشتکوه دوم شهرســتان فریدونشهر از سال 1399 
توسط گروه جهادى شهید محمدى درچه مطرح شد. 
طرحى که اگرچه هدف از آن خدمات رسانى و کوتاه 
کردن مسیر دسترسى به این روستاى 10 خانوارى 
است؛ اما از قلب رویشــگاه هاى جنگلى زاگرس و 
از باالى رودخانه گوکان مى گــذرد و هزاران اصله 
بلوط کهنســال و گونه هاى بومى جنگلى زاگرس 
را از بین مى برد.گونه هاى گیاهــى و درختانى که 
بیش از 500 سال قدمت دارند و ریه هاى ایران زمین 

هستند.»

هزینه هاى چندباره براى شهردارى!
مریم محسنى

یکى از مســائلى که ســال هاى زیادى است از چشم 
مدیریت شهرى دور مانده و به نوعى از جمله پروژه هاى 
مغفول مانده شهردارى به شمار مى آید، مسئله آسفالت 
کوچه ها و معابر است که کمتر مورد توجه قرار مى گیرد. 
این در حالى است که چنین موضوعى مى تواند به زیبایى 
شهر و ساماندهى معابر کمک کند و از سویى دیگر به 

نشاط شهرى هم جان بخشد.
اما در بســیارى از کوچه هاى اصفهــان به این علت 
که هر شــرکت و اداره اى در ســنوات متناوب اقدام 
به تکمیل پــروژه هاى خود در کوچه ها کرده اســت 
همواره با معابرى ناهمگون و داراى پســتى و بلندى 

روبه رو هستیم. این موضوع در برخى از معابر وضعیت 
بدترى هم دارد بــه طورى که دیده مى شــود گاهى 
روکش آسفالت به کلى از سطح کوچه برداشته شده و با 
وجود بارش هاى جوى به چاله هاى بزرگ آب تبدیل

 شده است. 
توسعه شهر نیاز به خدمات دارد و یکى از راه ها براى حل 
این مسئله، هماهنگى بین ارگان هاست. به نظر مى رسد 
که دســتگاه هاى اجرایى  مانند آب و برق و مخابرات 
باید تعامل بیشترى با شهردارى داشته باشند تا شاهد 
آسفالت هاى تازه اى نباشیم که هنوز خشک نشده کنده
 مى شــوند و هزینه هاى بیشــترى را نیز روى دست 

مدیریت شهرى مى گذارد.

معرفى 10 بسته سرمایه گذارى در فریدونشهر

رفع خطر شدن از تقاطع هاى ایثار و الفت 
در بهارستان

 نصــف جهــان  شــهردار فریدونشــهر گفــت: 
10 بســته ســرمایه گذارى گردشــگرى بــا 
محوریــت حوزه هــاى اقامتــى آمــاده و معرفى

 شده است.
ابراهیم باتوانى با بیان اینکــه جدول و کانیوگذارى 
در چند نقطه از ســطح شــهر با اعتبارى بالغ بر 26 
میلیارد ریال و پیشــرفت 95 درصدى در حال انجام 
است، اظهار کرد: عملیات  اجراى پارك جنب جایگاه 

سوخت CNG کوى فرهنگیان با اعتبارى بالغ بر 8/5 
میلیارد ریال 90 درصد پیشرفت داشته است.وى با 
بیان اینکه عملیات  پیاده روســازى در ســطح شهر 
نیز با اعتبارى بالغ بر 31/5 میلیارد ریال و پیشرفت 
90 درصدى در دست اقدام اســت، افزود:  بهسازى 
و نوسازى خانه موزه(خانه رفیعى ها) فریدونشهر با 
اعتبارى بالغ بر 5/5 میلیارد ریال تاکنون 55 درصد 

پیشرفت داشته است.

 نصف جهان  شهردار بهارستان از تخصیص 230 تن 
قیر رایگان به شهردارى بهارســتان در سال جارى 
خبر داد و گفت: در همین زمینــه 300میلیارد ریال 
اعتبار نیز از محل بودجه 1401 به آسفالت معابر شهر 
اختصاص داده شده است و در صورت مساعد شدن 

هوا لکه گیرى و روکش آسفالت آغاز مى شود.

محمد شــبانى با بیــان اینکه در ســال جارى رفع 
خطــر از نقــاط حادثه خیز تقاطــع ایثــار و الفت 
با اصالح هندســى انجام شــد، ادامه داد: عملیات 
لکه گیــرى و آســفالت معابــر شــهر در ســال 
جارى و در فاز نخســت در چهار محله شــهر اجرا 

شده است.

نگاه روز

 تصویب بودجه 1402 شهردارى کاشان 
 نصف جهان   بودجه شــهردارى کاشان پس از یک 
ماه بررسى و جلسات کارشناســى متعدد، با اولویت 
حمل ونقل و ترافیک در شــوراى اســالمى شهر 

تصویب شد.
حسن بخشنده درباره بودجه مصارف سازمان هاى 
تابعه اضافه کرد: این بودجه شامل سازمان حمل ونقل 
بار و مســافر، سازمان ســیما، منظر و فضاى سبز و 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى به ترتیب برابر 
با 1100، 300 و 400 میلیارد ریال است.وى افزود: 
بودجه ســازمان هاى عمران و بازآفرینى فضاهاى 
شهرى، سازمان مشاغل و فرآورده هاى کشاورزى، 

ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى و سازمان 
آرامستان ها به ترتیب برابر 800، 350، 445 و 330 

میلیارد ریال است.
بخشنده با تأکید بر اینکه بیشترین بودجه شهردارى 
در ســال آینده به مأموریت هاى حــوزه حمل ونقل 
و ترافیک با مبلغ 651 میلیارد مربوط اســت، اضافه 
کرد: از این مقدار، مبلغ 152 میلیــارد تومان براى 
تملک و آزادسازى جهت توسعه معابر، 161/7میلیارد 
تومان براى زیرسازى و آســفالت معابر و بقیه براى 
فعالیت هاى توســعه اى در این زمینه در نظر گرفته 

شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: بر اساس بررسى اولیه تیم هاى 
ارزیاب بر اثر بارش برف و باران بیش از هزار و 200 میلیارد تومان خسارت به استان 

وارد شده است.
منصور شیشه فروش  با تأکید بر اینکه حجم برف بسیار است و به طور قطع در آینده 
سیالب پیش رو خواهد داشت، تصریح کرد: بر اساس بررسى اولیه تیم هاى ارزیاب 
براثر بارش برف و باران بیش از هزار و 200 میلیارد تومان خسارت به استان واردشده 
اســت که 530 میلیارد تومان آن در بخش راه ها، 70 میلیارد تومان در بخش برق و 

مابقى در بخش هاى کشاورزى، مسکن و معابر شهرى است.
شیشه فروش تصریح کرد: به اندازه برف کوهرنگ در منطقه چادگان در بخش چنارود 
و در پشتکوه فریدونشهر و وردشت ســمیرم برف باریده بود و شرایط اصفهان مانند 

کوهرنگ است و در این شرایط استان اصفهان به کوهرنگ کمک کرد.
شیشه فروش با بیان اینکه فرسودگى ماشین آالت یکى از نقاط ضعف این حوادث بود 
و عمر  ماشین آالت بیش از 30 سال است، گفت: سازمان راهدارى کشور وزارت راه 
و شهرسازى باید نسبت به تقویت ماشین آالت راهدارى استان اقدام کنند؛ نیاز داریم 
کشور اعتباراتى براى پیشگیرى از سیل به استان براى اجراى طرح هاى آبخیزدارى و 

طرح هدایت آب هاى سطحى اختصاص دهد.
شیشه فروش با انتقاد از اینکه بیشتر در کشور در فاز مقابله وارد مى شوند و باید در فاز 
پیشگیرى تالش کرد، عنوان کرد: وزارت نیرو، راه و شهرسازى و سایر دستگاه ها باید 
از سیالب ها درس بگیرند و یک بار براى همیشه اعتبارتى براى پیشگیرى از سیالب ها 

اختصاص دهند.

شهردار اصفهان با اشاره به پروژه ســاخت هتل در ارگ 
جهان نما، گفــت: امیدواریم پروژه احــداث هتل در ارگ 
جهان نما با ســرعت و کیفیت تحقق یابد و به نماد اعتماد 

سرمایه گذارى در اصفهان تبدیل شود.
على قاسم زاده در آئین انعقاد قرارداد ساخت هتل در ارگ 
جهان نما، با اشاره به ســرمایه گذارى چهار هزار میلیارد 

تومانى براى اجراى این پروژه گفــت: این پروژه تجربه 
بى نظیرى در حوزه ســرمایه گذارى براى شــهردارى و 

سرمایه گذار به شمار مى رود.
وى با اعالم آمادگى شهردارى براى حمایت از ساخت هتل 
هما در شهر اصفهان، گفت: آماده ایم براى سه نقطه در شهر 

که در تملک هتل هما است، وارد تعامل شویم.

مدیرکل اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان نیز گفت: موفقیت در این زمینه به عملکرد 
شهردارى، شوراى اسالمى شهر و میراث فرهنگى بستگى 
دارد که در بسیارى از مقاطع در تقابل با یکدیگر عمل کرده 

و بسیارى از منافع را از دست داده اند.
علیرضا ایزدى با بیان اینکه شهردارى قدرت اجرایى الزم 
براى تحقق گردشگرى شــهرى را در اختیار دارد، افزود: 
سال هاست نتوانســته ایم ارگ جهان نما را به یک مرکز 
فرهنگى اقتصادى تبدیل کنیــم، درحالى که این مکان 
در مرکز دولت خانه صفوى واقع شــده و در گذشته همه 
تحوالت اجتماعى اقتصادى از این مکان آغاز مى شــده 

است.
سرمایه گذار ساخت هتل در ارگ جهان نما نیز در این باره 
اظهار کرد: اصفهان نیازمند ایده هاى نو است و براى اینکه 
مجموعه جهان نما به ثمر بنشــیند، به ایده و تفکر نو نیاز 
داریم.  مسعود فرقدانى خاطرنشان کرد: متعهد مى شوم در 
صورت انجام همکارى هاى الزم تا کمتر از سه سال این 

پروژه را تکمیل کنم.

هتل ارگ جهان نما نماد اعتماد سرمایه گذارى در اصفهان مى شود

خسارت 1200 میلیاردى برف و باران به اصفهان
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 پس از معرفى خط آیفون 14 با پشتیبانى از اتصال ماهواره اى، گفته 
مى شود که تعدادى از اپراتورها و تولیدکنندگان روى ویژگى هاى 

مشابه کار مى کنند.
 T-Mobile (همــکارى بــا SpaceX) و Bullitt (که تلفن هاى 
مقاوم تولید مى کند) با سازنده تراشه MediaTek شریک هستند. 
طبق شایعات، سامسونگ مى تواند ســال آینده این فناورى را به 
دستگاه هاى گلکسى S۲۳ خود نیز بیاورد. اما اتصال ماهواره اى در 

گوشى هاى هوشمند چگونه کار مى کند؟

اتصال ماهــواره اى در تلفن هاى همراه موضوع 
تازه اى است؟

نه واقعا. تلفن هاى ماهواره اى دهه هاست که وجود دارند. آنها راهى 
براى برقرارى تماس و ارسال پیام در جایى که پوشش تلفن همراه 
مشکل اســت، پیدا مى کنند مانند دریاهاى آزاد، کوه هاى مرتفع و 

مناطق روستایى.
اگرچه این نوع دستگاه ها محدود بودند، خدمات آنها نیز گران هستند و 
نگه داشتن همه آن ماهواره ها در مدار هزینه زیادى دارد. از طرف  دیگر 
سیگنال دهى این تلفن هاى همراه نیز خوب نیست چراکه سیگنال 

باید دو بار به فضا برود و برگردد، که با تاخیر بسیارى همراه است.
بنابراین، در بیشتر موارد، اتصال ماهواره اى روى تلفن ها چیزى نیست 
که به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد. استارلینک ایالن ماسک 
تا حدى برخى از مشکالت را حل کرد؛ سرعت اتصال خوب است، 
اگرچه تاخیر و قیمت ها هنوز در سطح باالیى هستند اما پوشش آن 

از هم اکنون محدود است.

پوشش ماهواره اى و معمولى چه تفاوتى دارند؟
تفاوت در واقع بسیار ساده است. در حالى که سرویس تلفن همراه 
معمولى دســتگاه را به یک دکل رادیویى متصــل مى کند که به 
شبکه هاى اینترنت و تلفن موجود متصل است، در اتصال ماهواره اى 

معادل برج، مدار زمین است.
در هر دو مورد، تلفن سیگنال هاى بى سیم را در فرکانس هاى مختلف 
(بســته به نوع اتصال) ارسال مى کند که توســط ایستگاه دریافت 
مى شود و ســپس (با سیم یا بى سیم) مجددا ارســال مى شود تا به 
مقصد برسد و هنگامى که مقصد پاسخ مى دهد، سیگنال برعکس 

حرکت مى کند.
از آنجایى که ماهواره ها در فضا هستند، مى توانند اتصاالت ورودى 
را از مکان هایى دریافت کنند که دکل هاى تلفن همراه به هر دلیلى 
در دسترس نیستند. بسته به نوع ماهواره مزایا و معایب خاصى دارند.

برخــى از ماهواره ها کوچک تر هســتند، بنابراین بــه آنتن هاى 
کوچک ترى نیاز دارند، منطقه محدودى را پوشش مى دهند و تعداد 
بیشترى از آن ها براى یک ارائه دهنده براى اطمینان از اتصال خوب 

مورد نیاز است. 
همچنین، آنها براى کار قابل اعتماد به یک دید مستقیم نیاز دارند و 

سیگنال فقط در فضاى باز خوب است. اگرچه تأخیر در این شبکه ها 
کمتر است و طرح ها هزینه کمترى دارند.

از سوى دیگر، ماهواره هاى ژئوســنکرون به آنتن هاى بزرگ ترى 
براى اتصال نیاز دارند و هم دستگاه ها و هم هزینه هاى آنها بیشتر 
است. آنها منطقه بسیار بزرگترى را پوشش مى دهند و براى برقرارى 
تماس ها و پیام ها نیازى به دید مستقیم ندارند. معایب دیگر تاخیر 
بیشتر است، به دلیل فاصله بیشتر، و اینکه آنها در نزدیکى قطب هاى 

زمین کار نمى کنند.

اتصال ماهواره اى در آیفون چگونه برقرار مى شود؟
با شــروع خط آیفون 14 اپل، اتصال ماهواره اى براى تلفن هاى 

هوشمند به یک جز اصلى بدل شد.
استفاده از Emergency SOS در آیفون از طریق سرویس هاى 
ماهواره اى فقط براى مواقع اضطرارى در نظر گرفته شده است. آنها 
چند پیام از پیش تعیین شده دارند که به همراه مختصات GPS براى 

خدمات نجات ارسال مى شوند.
 اشتراك گذارى موقعیت مکانى یک طرفه است و مى توانید ببینید 
که تماس براى کمک شما دریافت شده است، اما نمى دانید اولین 

پاسخ دهندگان چقدر نزدیک هستند.
این امکانات اپل در ابتدا فقط در ایاالت متحده و کانادا در دسترس 
بود. در دسامبر 2022 نیز وارد بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایرلند شد. با 
استفاده از مودم Qualcomm که در آیفون ها جدید است و برخى 
سخت افزارهاى سفارشى که براى داشــتن یک اتصال قوى کار 

مى کند.
 این ماهواره از ماهواره هاى گلوبال استار استفاده مى کند که داراى 

محدوده پوشش نسبتاً محدودى هستند.

به غیر از اپل، سایر شرکت ها در حوزه ماهواره چه 
مى کنند؟

چند هفته قبل از راه اندازى خط آیفون 14، شــرکت حمل و نقل 
آمریکایى T-Mobile و شرکت موشکى اسپیس ایکس اعالم کرد 
که یک همکارى دارد. به گفته مدیر عامــل T-Mo، هدف "پایان 
دادن به مناطق مرده تلفن همراه" با استفاده از اینترنت ماهواره اى 

Starlink است. آزمایشات بتا باید در سال 2023 شروع شود.

با این حال، شرکت ها چیزى متفاوت را براى خدمات خود برنامه ریزى 
مى کنند. اوًال، آنها مى خواهند SMS، MMS، و برخى از برنامه هاى 
پیام رســانى دو طرفه را از روز اول فعال کنند، با تماس ها و اتصال 

گسترده تر به اینترنت در تاریخ بعدى.
 T-Mobile همچنین، این سرویس براى اکثر نمونه کارها طرح فعلى
رایگان خواهد بود. شرکت هاى رده پایین تر باید هزینه آن را جداگانه 

بپردازند، اگرچه شرکت مخابراتى قول مى دهد 
هزینه هاى بسیار کمترى نسبت به اتصاالت 
ماهواره اى سنتى داشته باشد. از سوى دیگر، 
پیشــنهاد اپل "رایگان براى دو سال اول" 
است و هیچ کس نمى داند که وقتى شرکت 
شروع به شارژ آن کند، چقدر هزینه دریافت 
خواهد کرد.Bullitt یک تولید کننده گوشى 
هاى هوشمند بریتانیایى است که به خاطر 
دستگاه هاى مقاوم خود مانند تلفن هاى 
 Motorola Defy 2021 و نســخه Cat

شناخته شــده اســت. ماه گذشته، این 
شــرکت از همکارى با شرکت سازنده 
تراشــه MediaTek براى راه اندازى 

یک "پیام رسان هوشمند ماهواره اى متصل به موبایل" خبر داد.
انجام این حرکت از سوى Bullitt اصال غیرمنتظره نیست. بخش 
بزرگى از پایگاه مشتریان آن متشکل از مشاغل و افراد حرفه اى است 
که در شرایطى کار مى کنند که احتماًال شامل پوشش کم یا بدون 

پوشش تلفن همراه است.
گفته مى شود که دستگاه Bullitt و MediaTek در کمتر از 10 ثانیه 
به شبکه ماهواره اى متصل مى شود و به کاربران اجازه مى دهد تا با 
افراد در شبکه هاى تلفن همراه معمولى تبادل پیام کنند. قیمت دقیق 
مشخص نشده است، اما باید در سه ماهه اول 2023 وارد بازار شود و 

براى یک سال پیام هاى رایگان داشته باشد.

سامسونگ در این رقابت کجا ایستاده است؟
در حال حاضر این فقط یک شایعه است، بنابراین ما خیلى به این یکى 
نمى پردازیم. گفته مى شود سامسونگ در حال همکارى با حامل 
ماهواره ایریدیوم است تا اتصال خود را به خط Galaxy S۲۳ بیاورد.

تفاوت اصلى با آیفون ها در انــدازه صورت فلکى خواهد بود: اپل با 
Globalstar که تنها 24 ماهواره دارد شــریک مى شود. ایریدیوم 

داراى 66 است، یعنى پوشش قوى تر و گسترده تر.
طبق گزارش ها، طرح سامسونگ شامل پیام هاى متنى دو طرفه 
و تصاویر با اندازه کوچک است، اما هنوز اطالعاتى در مورد قیمت 
آن وجود ندارد. انتظار مى رود نســل بعدى گوشى هاى گلکسى 

سامسونگ در فوریه سال آینده عرضه شود.

تلفن هاى هوشمند ماهواره اى براى همه نیستند
واضح است که اتصال ماهواره اى براى تلفن هاى هوشمند در چند 
سال آینده رایج تر خواهد شد. اپل در هر نسل ده ها میلیون آیفون 
به فروش مى رساند و عرضه 2022 آن در حال حاضر این فناورى را 
تعبیه کرده است. سامسونگ، T-Mobile، و دیگر بازیگران بزرگ به 
این حزب ملحق مى شوند به این معنى است که این تازه شروع است.
اگرچه این نوع اتصال براى همه مناســب نیســت. موارد استفاده 
بسیار خاص هستند و اکثر مردم 
با دســتگاه هــاى LTE و 
۵G فعلى خــود خوب کار 

مى کنند.
از ســوى دیگــر، اگــر با 
مخاطبان هدف مناســب 
هستید، دالیلى براى جشن 
گرفتن وجــود دارد. ملوانان، 
کوهنوردان، دانشمندان مناطق 
دورافتاده، کشــاورزان و ارتش 
تنها برخى از افرادى هســتند 
که از ماهواره در گوشــى هاى 

هوشمند بهره مند خواهند شد.

همه به دنبال خرید گوشى هاى اپل و سامسونگ هستند، اما با قیمت هاى باال و بحران 
جهانى مبادالت، این موضوع در حال حاضر به یک مشکل تبدیل شده است.

از جمله بهترین گوشــى هاى میان رده سامســونگ مى توان به گلکسى ۵G ،A۳۳ و 
۵G ،Galaxy A۵۳ اشــاره کرد که سال گذشــته عرضه شدند و در ســطور بعدى با 

مشخصات این دو دستگاه آشنا خواهیم شد.

۵G ،A۳۳ گوشى سامسونگ گلکسى
 Super AMOLED ۵ داراى صفحه نمایش 6.4 اینچىG ،Samsung Galaxy A۳۳

با وضوح +FHD است که از نرخ تازه سازى 90 هرتز پشتیبانى مى کند.
گلکسى ۵G ،A۳۳ یک دوربین چهارگانه اصلى 48 مگاپیکسلى، یک دوربین اولتراواید 
8 مگاپیکسلى، یک دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلى و یک سنسور 2 مگاپیکسلى به همراه 

یک دوربین جلوى 13 مگاپیکسلى براى سلفى و تماس هاى ویدیویى ارائه مى دهد.
۵G ،Samsung Galaxy A۳۳ داراى یک باترى بزرگ 5000 میلى آمپر ساعتى است 

 One که از فناورى شارژ سریع 15 واتى پشتیبانى مى کند و این گوشى با رابط کاربرى
UI 4.1 و جدیدترین سیستم عامل اندروید 13 کار مى کند.

سامسونگ گلکسى ۵G ،A۳۳ از پردازنده اگزینوس 1280 سامسونگ بهره مى برد که 
با 6 یا 8 گیگابایت رم و 128 یا 256 گیگابایت حافظه داخلى عرضه مى شود که از طریق 
microSD تا 1 ترابایت قابل ارتقا است. این گوشى ا قیمت 260 دالر در دسترس است.

۵G ،A۵۳ گوشى سامسونگ گلکسى
سامسونگ گلکسى ۵G ،A۵۳ داراى صفحه نمایش 6.5 اینچى Super AMOLED با 

نرخ تازه سازى 120 هرتز در ثانیه با کیفیت نمایشگر +FullHD، حسگر اثر انگشت زیر 
صفحه نمایش و در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است.

۵G ،Samsung Galaxy A۵۳ با پردازنده Exynos 1280 جفت شده با 6 گیگابایت 

رم و ظرفیت حافظه داخلى 128 گیگابایت، قابل ارتقا از طریق microSD تا 1 ترابایت، 
با سیستم عامل Google Android 12 کار مى کند.

گوشــى سامســونگ گلکســى ۵G ،A۵۳ داراى یک دوربین چهارگانــه اصلى 64 
مگاپیکسلى، یک دوربین 12 مگاپیکسلى فوق عریض، یک لنز ماکرو 5 مگاپیکسلى، 
یک لنز عمق 5 مگاپیکســلى و یک دوربین جلوى 32 مگاپیکســلى براى ســلفى و 

تماس هاى تصویرى است.
سامسونگ گلکسى ۵G ،A۵۳ داراى باترى 5000 میلى آمپر ساعتى است و از فناورى 

شارژ سریع 25 واتى پشتیبانى مى کند.
قیمت گوشى ۵G ،Galaxy A۳۳ از 330 دالر شروع مى شود.

موبایلى که شبیه هیچ گوشى دیگرى نیست آشنایى با 2 گوشى به صرفه و برتر سامسونگ

«لنز» گوگل مى تواند از روى عکس هاى اسکن شده، 
حشــرات و گیاهان را شناســایى کند و درباره آن ها 
اطالعات بدهد. این لنز همچنین قابلیت ترجمه متون 

خارجى را نیز دارد.
 اندروید به تازگى راهکار جدیدى براى مردمى که یک 
بار توسط حشرات گاز گرفته یا گزیده شده اند، ارائه داده 
است. تلفن هاى داراى سیستم عامل اندروید مى توانند 
تشخیص دهند که آیا عنکبوت یا حشره اى که در یک 

خانه زندگى مى کند خطرناك است یا خیر.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که توییتر فضاى تبلیغات 
رایگان در اختیار برندهایى که مایل بــه ارائه آگهى به این پلتفرم 

هستند، قرار مى دهد.
 این تالشى براى جذب برندها به توییترى است که پس از تصاحب 

توسط ایالن ماسک، اوضاع تجارت تبلیغاتى آن بدتر شده است.
در این گزارش با اســتناد به ایمیل هاى بررســى شده توسط این 
روزنامه، آمده اســت که توییتر با ارائه پیشنهادى براى مطابقت با 
هزینه هاى تبلیغاتى تبلیغ کنندگان تا سقف 250 هزار دالر، فضاى 

تبلیغات رایگان را به آنها ارائه مى دهد.
شرکت توییتر هنوز در این خصوص اظهارنظرى نکرده است.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات اعالم کــرد به زودى قابلیت تماس 
تصویرى با سیم کارت و بدون نیاز به برنامه در ایران ارائه خواهد شد.

عیسى زارع پور، وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات عنوان کرد بر اساس 
قواعد اتحادیه بین المللى مخابــرات (ITU)، هر اپراتورى که قصد دارد 
در کشورى ســرویس دهى کند مى بایســت قوانین لندینگ رایت آن 
کشور را بپذیرد. در همین راستا قوانین لندینگ رایت را به شکل رسمى 
به اســتارلینک اعالم کردیم و منتظر پاسخ آنها هســتیم. از این رو اگر 
استارینک همانند سایر اپراتورها قوانین ســرزمینى را بپذیرید و آنها را 

رعایت کند، ما نیز از فعالیت آنها استقبال خواهیم کرد.

فعالسازى قابلیت تماس تصویرى با سیمکارت
وزیر ارتباطات در ادامه گفته هــاى خود عنوان کرد بــه زودى امکان 
تماس تصویرى از طریق تلفن همراه بدون نصب نرم افزار ارائه خواهد 
شــد که البته هزینه زیادى را نیز براى 
مشترکان به همراه ندارد. وى با اعالم 
اینکه امکان دسترسى به سرویس هاى 
تحریمــى یا فیلتر شــده از خــارج به 
کمک بخش خصوصى فراهم شــده 
گفت سرویس هاى دیگرى نیز توسط 
بخش خصوصى و با حمایت وزارت 
ارتباطات راه اندازى خواهند شد 
تــا محدودیت هاى نخبگان 

کشور رفع شود.

تلفن اندرویدى شما این قدرت را دارد که از طریق لنز 
گوگل عنکبوت ها یا حشــرات در کمین خانه شما را 
شناسایى کند. قابلیت جدید اندروید مى تواند نشان دهد 
که آیا شما یک موجود بى ضرر یا حشره اى خطرناك تر 
در اطراف خود دارید. لنز گوگل روى اکثر گوشى هاى 
اندرویدى کار مى کند و به طور جدى قدرتمند اســت. 

شعار لنز گوگل «جستجوى آنچه مى بینید» است.
این فابلیت به شــما امکان مى دهد عکس هایى را که 
مى گیرید،اسکن کنید و لنز گوگل آن را شناسایى کند. 
به عنوان مثال، مى توانید از یک گیاه عکس بگیرید و 

لنز گوگل آن را شناسایى مى کند. اما مى توانید عکس 
عنکبوت ها و حشرات را نیز اســکن کنید تا لنز گوگل 
آن ها را شناسایى کند. لنز گوگل مى تواند گونه و برخى 
اطالعات در مورد حشــره به تصویر کشــیده شده در 
عکس را نشان دهد. ابتدا با استفاده از گوشى اندرویدى 

خود عکس بگیرید.
 سپس برنامه Google Photos را باز کنید. حاال عکس 
را انتخاب کنید و سپس روى گزینه «لنز» (lens) که 
یک نماد مربع با یک نقطه در وسط دارد ضربه بزنید. 
بعد به ســادگى جزئیات را بررســى کنید تا ببینید چه 

چیزى شناسایى شده است.

اما پیش از این کار باید یک سرى موارد رعایت کنید، 
براى شروع، باید یک تصویر روشن و واضح بگیرید تا 
لنز گوگل به درســتى کار کند. هرچه کیفیت تصویر 
بهتر باشد، احتمال بیشترى براى دریافت نتیجه دقیق 

خواهید داشت.
نکته دیگرى که باید به آن توجه کرد این اســت که 
«گوگل لنز» برنامه اى کامل نیست و ممکن است در 
مورد ارائه اطالعات اشتباه کند. بنابراین اگر «گوگل 
لنز» موجودى را به عنــوان بالقوه خطرنــاك (یا نه) 
تشخیص مى دهد، بهتر اســت در یک سرى سایت ها 
براى تایید این اطالعات نیزجست و جو کنید تا از هر 

جهت مطمئن شوید.

لنز مترجم
 با این حال؛ «لنــز گوگل» مى توانــد کارهاى خیلى 
بیشترى از شناســایى گیاهان و حیوانات انجام دهد. 

همچنین مى تواند متن به زبان خارجى را ترجمه 
کند، محصوالت مشابه و 

مکان خریــد آن ها را 
شناسایى کند، جزئیات 
کارت ویزیــت را در 

فهرست مخاطبین شما 
ذخیــره کنــد و مکان هاى 
دیدنــى، ســاختمان ها و 

نقاشــى هاى معروف را 
شناسایى کند.

لنز گوگل مانند یک موتور جســتجوى بصرى براى 
دنیاى اطراف شما عمل مى کند.  بنابراین سعى کنید از 
این لنز براى دریافت اطالعات  برخى از عکس هایى که 
قبال گرفته اید استفاده کنید تا ببینید لنز گوگل چگونه 
عمــل مى کند. گوشــى هاى آیفون 
نیز داراى ویژگى مشــابهى به 
نام «ویزوال لوك آپ» 
 (Visual Lookup)

است.

یک ویژگى جذاب در گوشى هاى اندرویدى

گوشــى جدید چینى Doogee V Max، بزرگترین گوشى هوشمند تجارى موجود با 
بیشترین ظرفیت باترى در جهان است.شــرکت چینى Doogee قرار است گوشى 
قدرتمند خود V Max را در ماه جارى روانه بازار کند این گوشى داراى باترى است که 
در نوع خود بى نظیر است. این شرکت مى گوید که گوشى آن با یک بار شارژ مى تواند 
تا 2300 ســاعت آماده به کار باشــد.با توجه به مطالب بازاریابى این شرکت، باترى 
Doogee V Max مى تواند تا 25 ساعت بازى، 35 ساعت استریم، 80 ساعت موسیقى 

و 109 ساعت تماس تلفنى با یک بار شارژ دوام بیاورد.

Doogee V Max ویژگى هاى گوشى
گوشى Doogee V Max داراى ویژگى شارژ معکوس اســت که به تلفن اندرویدى 
جدید اجازه مى دهد به عنوان پاوربانک براى شارژ دستگاه هاى دیگر استفاده شود، زیرا 
باترى 22000 میلى آمپر ساعتى آن بســیار بزرگ است، بنابراین با یک شارژر سریع 
33 واتى عرضه مى شود.گوشى Doogee V Max عالوه بر باترى قوى، از پردازنده 
پرچمدار مدیاتک Dimensity1080 استفاده مى کند که با استفاده از فناورى فرآیند 6 

نانومترى TMSC براى بهبود بهره ورى انرژى تولید شده است.
Doogee V Max بــا یک رم بزرگ 20 یــا 12 گیگابایتى عرضه مى شــود که تا 8 

گیگابایت رم نیز قابل ارتقا اســت و این گوشــى با ظرفیت ذخیره ســازى پایه 256 
گیگابایتى جفت مى شود که مى توان آن را با استفاده از کارت حافظه جانبى microS تا 
2 ترابایت افزایش داد.از جمله دیگر ویژگى هاى گوشى V Max اینکه با صفحه نمایش 
6.58 اینچى IPS عرضه مى شود که از نرخ به روزرسانى باالى 120 هرتز پشتیبانى 
 IPS اســت و از ویژگى هاى صفحه نمایش + FHD مى کند و داراى کیفیت نمایش

مى توان به نسبت عرض به ارتفاع تصویر 19 در 9 و 401 پیکسل در هر اینچ، حداکثر 
روشنایى 400 نیت، و پوشش ضد خش ساخته شده از شیشه Corning Gorilla اشاره 
کرد.گوشى Doogee V Max داراى دوربین پشتى سه گانه در پشت با سنسور اصلى 
 IMX۳۵۰ لنز دید در شب 20 مگاپیکسلى سونى ،HM۲ 108 مگاپیکسلى سامسونگ
با قابلیت عکس بردارى و فیلم بردارى در تاریکى مطلق و 16 مگاپیکسل فوق عریض، 
داراى سنســورى با عملکرد فوکوس خودکار براى تصویر و میدان دید 130 درجه به 

همراه دو چراغ مادون قرمز و دوربین جلو 32 مگاپیکسلى سونى است.
V Max با دو بلندگوى اســتریو HD عرضه مى شــود و همانطور که انتظار مى رفت، 

داراى رتبه بندى IP۶۸ و IP۶۹K، گواهینامه ۸۱۰H-MIL-STD، حسگر اثر انگشت 
 ،GPS (GLONASS، Galileo پاسخگو در کناره، و چهار سیستم ناوبرى ماهواره اى
و Beidou و GPS)، همچنین داراى پشتیبانى از NFC، دو سیم کارت نانو و اسالت 

کارت TF است.

جدیدترین حربه ایالن ماسک 
براى توسعه توییتر فاش شد
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پژوهشگران بریتانیایى، نوعى گندم اصالح شده 
ژنتیکى پرورش داده اند کــه هنگام پخت، ماده 

سرطان زاى کمترى را تولید مى کند.
 نخســتین آزمایش هاى مزرعــه اى یک نوع 
گندم اصالح شــده ژنتیکى نشــان مى دهد که 
این محصول هنگام پخت، ترکیب سرطان زاى 
«آکریل آمیــد»(Acrylamide) را کمتر تولید 

مى کند.
اگرچه آکریل آمید موجود در غذا، براى بیشــتر 
مردم نگرانى زیادى ندارد اما بسیارى از کشورها 
محدودیت هایى را براى میزان مجاز آکریل آمید 
در غذاهاى فرآورى شده تعیین کرده اند. بنابراین، 
برخى از تولیدکنندگان به کاهش ســطح آن در 
محصوالتى مانند نان، بیســکویت و شــیرینى 

عالقمند هستند.
هنگامــى کــه آمینواســید «آســپاراژین» 
(Asparagine) کــه بــه ویــژه در غذاهاى 
نشاســته اى وجود دارد، در دمــاى باال حرارت 
مى بیند، آکریل آمید طى یک فرآیند شــیمیایى 
 (Maillard reaction )«به نام «واکنش مایارد

تشکیل مى شود.
پژوهش هاى انجام گرفته روى جوندگان نشان 
داده اند که آکریل آمید باعث ابتال به ســرطان 
مى شود اما دقیقا مشخص نیست که چه سطحى 
از آن براى انســان خطرناك اســت. غذاهایى 
با ســطوح باالتر آکریل آمید، به رنگ قهوه اى 

تیره تر هستند. 
بنابراین، توصیه  رایج بهداشــتى این است که 
به عنوان مثال، از مصرف نان تســت تیره تر یا 

سیب زمینى سرخ کرده پرهیز شود.
مقــدار آســپاراژین موجــود در محصــوالت 
نشاســته اى مانند گندم و ســیب زمینى، بسته 
به شــرایط رشــد آنها مى تواند متفاوت باشد. 
«نایجل هالفورد»(Nigel Halford)، پژوهشگر 
 Rothamsted)«موسسه تحقیقاتى روتامستد»

Research) که براى توسعه گندم اصالح شده 

ژنتیکى تــالش مى کنــد، گفت: بســیارى از 
محصوالت غذایى، دســتورالعمل هاى مربوط 
به کاهش آکریل آمیــد را نقــض مى کنند اما 
ســازمان هاى غذایى احتماال در آینده در مورد 

این موضوع سخت گیرى خواهند کرد.
گروه هالفورد در سال 2021، از فناورى ویرایش 
ژن «کریسپر»(CRISPR) اســتفاده کردند تا 
یکى از دو ژن مورد نیاز براى ساخت آسپاراژین را 
 (Triticum aestivum)«از گیاه «گندم معمولى
حذف کنند. وقتى این گندم در آزمایشگاه پرورش 
داده مى شود، نوعى آرد را با حدود نیمى از سطح 

متداول آسپاراژین تولید مى کند.
این گروه پژوهشــى اکنون نتایج مشابهى را در 
مورد زمانى گزارش داده انــد که گندم در مزارع 
فضاى باز کشــت شــد. همان گونه که انتظار 
مى رفت، وقتى آرد تا دماى پخت گرم شد، میزان 

آکریل آمید آن حدود 45 درصد کمتر بود.
غذاهاى اصالح شده ژنتیکى به طور گسترده در 
آمریکا، استرالیا و بســیارى از کشورهاى دیگر 
مصرف مى شوند اما در اتحادیه اروپا، ترس برخى 
مردم از مضر بودن آنها، بیشتر بر سیاست ها تأثیر 
گذاشته است؛ حتى اگر بیشتر دانشمندان بگویند 
که آنها ایمن هستند. اگر قرار باشد که غذاهاى 
اصالح شــده ژنتیکى در کشــورهاى اروپایى 

فروخته شوند، باید برچسب داشته باشند.
در بریتانیا کــه برخى از قوانیــن اتحادیه اروپا 
پس از ماجراى «برگزیــت»(Brexit) در حال 
حذف تدریجى هســتند، قوانین جدید در حال 
تصویب امکان مى دهنــد که گندم بدون نیاز به 
برچسب گذارى اصالح شــده ژنتیکى روى مواد 

غذایى حاوى آن فروخته شود.
هالفورد گفت: مــا از پرورش دهندگان گیاهان 
حمایت مى کنیم امــا آنها در مورد اســتفاده از 

ویرایش ژن، نگران هستند.

عوارض انداختن پاها روى هــــم 
هنگام نشستن

بالیى که قورت دادن آدامس بر سرتان مى آورد
آیا مى دانید پس از قورت دادن آدامس چه اتفاقى در بدن مى افتد؟ 
با این بخش از ویکى گردى همراه شوید تا درباره مضرات قورت 
دادن آدامس بیشــتر بدانید.قورت دادن آدامس یکى از کار ها و 
عادت هاى شایعى است که بسیارى از مردم دنیا انجام مى دهند. 
عوارض قورت دادن آدامس بسیار زیاد است و قورت دادن 

آدامس مى تواند بال هاى زیادى بر سر شما بیاورد.
جویدن آدامس از عاداتى است که بســیارى از افراد 
دارند. با ورود انواع و اقسام طعم ها و مزه هاى آدامس، 
میزان مصرف آن در میان افراد افزایش هم پیدا کرده. 
همیشه این هراس وجود داشته که وقتى ناگهان و 
به طور غیر عمدى آدامسى را قورت مى دهیم چه 
اتفاقى در بدن مان رخ مى دهد و همواره شایعات 

فراوانى مبنى بر ضرر هاى قورت دادن آن وجود داشته.
باید بگوییم اینکه آدامسى که قورت داده اید تا 7 سال در داخل معده 
تان باقى خواهد ماند، درست نیست. این گفته یک کذب محض 
است. البته بدین معنا هم نیست که هرچقدر دلمان بخواهد چنین 
کارى را انجام دهیم.پزشــکان مى گویند که آدامس به گونه اى 
ساخته نشــده که قابل خوردن باشــد، اما در بخش هاى داخلى 
بدن تان هم انسدادى را به وجود نیاورده و باعث به هم چسبیدن 

اندام هاى داخلى شما هم نمى شود.

پس وقتى آدامس را قورت مى دهید، چه اتفاقى 
در بدنتان مى افتد؟

بر طبق یافته هاى دکتر لیزا گانجو، متخصص بیمارى هاى معده و 

روده، در مرکز پزشکى النگون در شهر نیویورك، آدامس مانند هر 
ماده خوراکى دیگرى همان مسیر همیشگى را طى مى کند با این 

تفاوت که کمى سخت تر جذب مى شود.
”اگر معده شما بتواند مواد غذایى اى، چون یک استیک سفت را 
هضم کند، مطمئن باشید که از پس آدامس هم بر خواهد آمد. “وى 
بر این نکته هم اشــاره مى کند: ”به دلیل وجود مواد شیمیایى در 
آدامس به طور کامل در معده حل نمى شود. همچنین مواد تشکیل 

دهنده آن توسط روده کوچک جذب کامل نمى شود. “
مواد تشــکیل دهنده آدامس به غیر از ترکیبات اصلى آن شامل 
شــیرین کننده ها، رنگ و طعم دهنده ها نیز است. آنچه قابلیت 
جذب ندارد همان ترکیبات پایه آدامس هستند که به عنوان مثال 
شامل االســتومرزها، رزین، چربى، ماده امولسیون و موم است. 

این ها موادى هستند که توسط معده و روده کوچک قابل تجزیه 
شدن نیستند، درست همانند سایر ترکیبات مواد غذایى که در بدن 

به خوبى تجزیه و جذب نمى شوند.
دکتر گانجو مى گوید: ”نمى توان زمان مشخصى را براى هضم این 
مواد تخمین زد چرا که تحرك سیستم هضم بدن افراد گوناگون با 

هم تفاوت هایى دارد. “
جالب این جاست که در پژوهش دیگرى که توسط دکتر دیوید میلو، 
از کلینیک کودکان در اورالندوى فلوریدا انجام و نتایج آن به انجمن 
دانشمندان آمریکا اعالم شده بود نشان داد که کولونوسکوپى هاى 
انجام پذیرفته روى معده آشکار مى سازد که عمر حضور این مواد 

هرگز بیش از یک هفته نیست.
به این معناست که هر ماده اى غذایى که بخورید یا ببلعید احتماال 

در عرض یک هفته دفع خواهد شد.
اما اگر در بازه زمانى کوتاه چندین بار آدامس هایى در اندازه هاى 
کوچک را قورت دهید و یا آدمس خیلى بزرگى را اشتبا ها ببلعید، 
مى تواند سبب انسداد در بخش هاى هضم مواد غذایى در بدن شود. 
این اتفاق خصوصا در مورد کودکان که اندازه این اندام ها در آن ها 

کوچک تر است، باید مورد توجه بیشترى قرار گیرد.
دکتر گانجو در مورد آدامس مى گوید: ”از آنجایى که آدامس، هیچ 
خاصیت غذایى و مفیدى براى بدن ندارد، بسیارى از متخصصان 

خوردن آن را منع مى کنند. “
متاسفانه در مرداد ماه سال گذشته، گزارشى مبنى بر اینکه سامانتا 
جنیکِس 19 ســاله نزدیک بود بر اثر مصرف و قورت دادن تعداد 

حدود 4 بسته آدامس جان خود را از دست بدهد، اعالم شد.

گندمى که مى تواند 
ابتال به سرطان را کاهش دهد

آیا مى دانید پس از قورت
با این بخش از ویکى گ
ب دادن آدامس بیشــتر
عادت هاى شایعى است
عوارض قورتد
آدامس مى تو

جویدن آدامس
دارند. با ورو
میزان مصر
همیشه ای
غ به طور
اتفاقى

2سه شنبه  2 اسفند ماه   1401سالمتسالمت

 روى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
ستن

 افراد معموال هنگام نشســتن روى زمیــن و یا روى 
صندلى و مبل عادات مختلفى دارند و ترجیح مى دهند 
هر از گاهى براى تغییر حالت بدن هم که شــده نوع 

نشستن خود را عوض کنند.
عده اى به رسم عادت هنگام کار، غذا خوردن و انجام 
کارهاى روزمره خود روى صندلــى یا مبل، یک پاى 

خود را روى پاى دیگر مى اندازند.
این روش مرسومى از نشســتن بین مردم سراسر دنیا 
به شــمار مى رود، ولى پزشــکان و متخصصان دل 
خوشى از این شیوه نشستن ندارند و معتقدند این حالت 
خطرات فراوانى را براى فــرد به دنبال دارد که آگاهى 
از آنها و تغییر در این شیوه مى تواند براى سالمت بدن 

مفید باشد.

کمردرد و گردن درد
ایده آل ترین روش نشســتن روى صندلــى از دیدگاه 
پزشکان به گونه اى است که دو پاى فرد  کنار هم روى 

زمین قرار مى گیرد. 
ولى معموال این شیوه نشســتن در افراد خیلى کم به 
چشم مى خورد و اغلب سنگینى بدن را روى یک طرف 
مى اندازند و پاها به صورت ضربدر روى یکدیگر قرار 

مى گیرد.
در این میان، متخصصــان ارتوپد بر ایــن باورند که 
انداختن پاها روى هــم در نهایت به بروز درد در ناحیه 

کمر و گردن منجر مى شود.
انداختن پاهــا روى هم، اســتخوان هاى مفصل ران 
را در حالتى چرخشــى قرار مى دهد و چنین وضعیتى 
باعــث چرخــش یکــى از اســتخوان هاى لگن نیز

 مى شود.
از آنجا که لگن، پایه اى حمایتى براى نخاع محسوب 
مى شود، چرخیدن مفصل ران و بى ثباتى آن فشار بیش 

از حدى را روى گردن و قسمت میانى کمر 
وارد مى آورد.

پزشــکان توصیــه مى کننــد از انداختــن پاهــا 
روى هــم در دراز مــدت و بیش از 10 تــا 15 دقیقه 
خــوددارى کنیــد و در فواصــل متوالى، پاهــا را در 
حالــت 90 درجه روى زمیــن قرار دهیــد و یا کمى

 راه بروید.
هر چه زمان نشستن به این شــکل طوالنى تر باشد و 
پاها مدت زمان بیشترى روى هم آویزان باشند، فشار 
بیشترى روى نخاع وارد مى شود که احتمال درد در این 

نواحى بیشتر مى شود.
در واقــع، دلیل گردن درد و کمردرد بســیارى از افراد 
و نیز فتق دیســک در آنها شــیوه غلط نشستن  روى 

صندلى است.
مناسب ترین نوع نشستن روى صندلى حفظ زاویه 90 
درجه بین ساق و مفصل ران پاست. این شیوه، از فشار 

به گردن و کمر جلوگیرى مى کند.

اختالل در وریدهاى پا
پزشــکان بر این باورند که انداختن پاها روى یکدیگر 
خطر بروز وریدهاى تــار عنکبوتــى را در ناحیه پاها 
افزایش مى دهد. این احتمــال در زنان 55 و در مردان 

45 درصد است.
بررسى ها نشان مى دهد که عوامل وراثتى و ژنتیکى، 
باردارى، قرار گرفتن در معرض نور خورشید و ایستادن 
و نشســتن هاى مــداوم و طوالنى در شــکل گیرى 

وریدهاى عنکبوتى نقش بسزایى دارد.
انداختن پاها روى یکدیگر فشار روى وریدهاى پا راـ  
که مسئولیت برگشت خون به قلب را به عهده دارندـ  

افزایش مى دهد.
فشــار وارده روى یکى از پاها، مانع از برقرارى جریان 
مناسب خون مى شود و ضعیف شدن و صدمه دیدن به 

عروق پا را به همراه دارد.
 در این صورت، خــون در وریدها تجمــع مى یابد و 

وریدهاى تار عنکبوتى را شکل مى دهد.

باال رفتن فشار خون
متخصصان معتقدند انداختن پاها روى هم باعث باال 

رفتن موقتى فشار خون مى شود.
خونى کــه در پاها جریــان مى یابد، بایــد برخالف 
جاذبه بــه قلب بازگــردد. این یکــى از عملکردهاى 
حیاتى بدن به شــمار مى رود و وقتــى پاها روى هم 
انداخته مى شود، مقاومت نســبت به جریان خون باال

 مى رود. 
در نتیجه، فشــار خون بدن باال مى رود تا از این طریق 

بتواند خون را به قلب برگرداند.
در این لحظه معموال فرد متوجه باال رفتن فشار خون 
نمى شود، ولى تکرار و تداوم این حالت مى تواند خطرات 

بالقوه اى را براى بدن به دنبال داشته باشد.
بررسى ها نشان مى دهد انداختن پاها روى هم خطر باال 
رفتن فشار سیستولیک را تا 7 درصد و فشار دیاستولیک 

را تا 2 درصد افزایش مى دهد.
عالوه بر این، این کار فشــار زیادى روى مفاصل ران 
ایجاد مى کند و باعث تجمع خون در پاها مى شود که 
در نهایت موجب التهاب عروق تحتانى پاها و در نتیجه 
باال رفتن احتمال لخته شــدن خون در داخل عروق 

مى شود.
به همین دلیل پزشــکان توصیه مى کنند از انداختن 
پاها روى هم در دراز مدت و بیــش از 10 تا 15 دقیقه 
خــوددارى کنیــد و در فواصــل متوالى، پاهــا را در 
حالت 90 درجــه روى زمین قرار دهیــد و یا کمى راه

 بروید.

اثر روى اعصاب پا
انداختن پاها روى هم نه تنها جریان بازگشتى خون به 

قلب را دچار اختالل مى کند، بلکه روى اعصاب پاها نیز 
اثر منفى به جا مى گذارد.

انداختــن پاها به صــورت ضربــدرى روى یکدیگر، 
عصب ناحیه زیر زانو و اطــراف آن را تحت تأثیر قرار 

مى دهد.
این فشــار وارده باعث بى حســى و فلج موقتى برخى 
ماهیچه هاى اطراف پا مى شــود و به دلیل بى حســى 
و سوزن ســوزن شــدن پا، فرد قادر به باال آوردن آن 

نخواهد بود.
این احســاس موقتى اســت و با هر بار انداختن پاها 
روى یکدیگر این احساس تکرار مى شود و باعث بروز 
بى حسى بلندمدت در ناحیه پاها به دلیل آسیب وارده به 

اعصاب این ناحیه مى شود.
البته پزشکان بر این باورند چنانچه فرد هر 2 تا 4 دقیقه 
پاها را از روى هم بلند کند، احتمال آســیب اعصاب پا 

کاهش مى یابد.

فشار روى زانو
انداختن پاها روى هم موقع نشســتن، فشــار زیادى 
به مفاصل ناحیه زانو وارد مى کنــد و همان گونه که 
مى دانید مفصل زانو یکــى از مهم ترین مفاصل بدن 
اســت که از مهم ترین وظایف آن، تحمل وزن بدن 
بوده و ایجاد مشــکل و اختالل در آن مى تواند منجر 
به بروز ناراحتى هاى بســیارى در فرد به خصوص در 

سنین باال شود.
نشستن روى صندلى بهتر از نشستن روى زمین است، 
به شرطى که پاهایتان را روى یکدیگر نیندازید و اگر 
عادت به این کار دارید مى توانید پاهایتان را از قسمت 

مچ پا به هم تکیه داده یا قفل کنید.

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص صبا تجارت زاینده رود به شناســه ملى 14009642978 
و به شماره ثبت 66372 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/10/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: -محل شــرکت به آدرس اســتان 
اصفهان، شهرســتان اصفهــان، بخش مرکزى، شــهر اصفهــان، فیض، کوچه 
شــهیداکبرنیکبخت[10]، کوچه باغ انارى[8]، پالك 38، طبقه همکف به کد پستى 
8165816511 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1458141)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص نگین نیلگون سرزمین تجارت ایرانیان به شناسه ملى 14004412668 و به شماره ثبت 52792 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/11/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى على کمالى نژاد به شماره ملى 1280342897 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
آقاى مجید اجل لوئیان به شماره ملى 1280433973 به ســمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل آقاى حسن اجل لوئیان به شماره ملى 
1285332245 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/04 انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت 
با امضاء مدیر عامل و یکى از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1455607)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص صبا تجارت زاینده رود به شناسه ملى 14009642978 و به شماره ثبت 66372 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صبا ایزدى به شماره ملى 0018400191 ، معصومه بروجردى به شماره ملى 
0054627060 ، سارا ایزدى به شماره ملى 1273538366 ، علیرضا ایزدى به شماره ملى 5409722361 به سمت اعضاء اصلى هیئت مدیره 
برى مدت دوسال انتخاب گردیدند. - شاهین فوالدى نژاد به شماره ملى 1270206443 به سمت بازرس اصلى، مهدى فوالدى نژاد به شماره ملى 
1289582221 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1458140)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص صبا تجارت زاینده رود به شناسه ملى 14009642978 و به شماره ثبت 66372 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صبا ایزدى به شماره ملى 0018400191 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره ، معصومه بروجردى به 
شماره ملى 0054627060 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ســارا ایزدى به شماره ملى 1273538366 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره ، 
علیرضا ایزدى به شماره ملى 5409722361 به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1458164)

آگهى فقدان سند مالکیت
شیما عرب شیخ غیبى با تسلیم دوبرگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت به 
شماره 678337د91 به شماره دفتر 843 ص 524 به میزان 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
301/73016 بخش 16 ثبتى اصفهان صادر و تسلیم گردیده بدون رهن و بدون بازداشت و 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایى از بین رفته و اظهار داشته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابجایى از بین رفته چون درخواست صدور سند المثنى گردیده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند 
را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد .گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشــار:140/12/02- م الف: 1459156- سید امیر حسین حسن 

زاده - سرپرست حوزه ثبت ملک شاهین شهر- از طرف زهره زرگرى/11/195

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008004800 - تاریخ ارسال نامه: 1401/11/30 نظر به اینکه سند 
مالکیت به شماره چاپى 976438 نسبت به تمامیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
1217 فرعى از 118 اصلى ثبت دفتر امالك به شماره 457 صفحه 8 و شماره ثبت 77409 بنام 
لیال نیکبخت ثبت و سند صادر گردیده است. هم اکنون خانم لیال نیکبخت با ارائه درخواست 
کتبى به شــماره وارده 140121702008017936 مورخ 1401/11/27 به انضمام دوبرگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 10175 مورخ 1401/11/27 توسط دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 393 شهرضا گواهى امضا گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل 
جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود 

که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و 
سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق 
مقررات خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/12/02-م الف: 1459318- مرتضى قدیرى - مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضاـ  از طرف محمدحسن صمصامى/11/196

آگهى تغییرات
 شرکت ســهامى خاص توان صنعت زردکوه به شناسه ملى 10260511956 
و شماره ثبت 30614 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/11/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، امیرکیبر، خیابان کاروکارگر، 
خیابان قائم مقام شــمالى، پالك 105، 2869، طبقه 1، واحد 2 به کد پســتى: 
8195157840 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1455277)
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى 
تقدیم نمایند. راى شماره 5987 و 5986 مورخ 1401/09/07  آقاى سجاد چوپان نژاد نجف 
آبادى  فرزند محمد على نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم آمنه ابراهیمیان نجف آبادى 
فرزند حسینعلى نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 143/34  متر 
مربع قسمتى از پالك شماره 889 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/11/17-تاریخ 
انتشار نوبت دوم :1401/12/02 -م الف:1451365- غالمرضا شیرانى- سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- ازطرف آفرین میرعباسى/11/148

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 1187 مورخ 1401/10/11 به شماره کالســه 0977 مالکیت آقاى/ 
خانم نیره ضرابى اصفهانى به شناسنامه شــماره 1013 کدملى 1285434749 صادره 
فرزند محمد ابراهیم در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 327 مترمربع پالك شماره 
693 فرعــى از 111 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر 
به موجب صفحــه 173 دفتر 188 و صفحــه 182 دفتر 439 و مالحظه نقشــه ملک و 
گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/02- م الف: 
1450951 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن

 مصطفوى/11/153

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0681 مورخ 1401/10/01 به شــماره کالسه 1176 مالکیت آقاى/ خانم 
رباب حاجیان فروشــانى به شناســنامه شــماره 69 کدملى 1141579545 صادره فرزند 
حسین در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 136/78 مترمربع پالك شماره 3542 فرعى 
از 72 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب صفحه 
265 دفتر 154 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/11/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/12/02- م الف: 1450932 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – 

سید محمدحسن مصطفوى/11/151

آگهى مزایده اموال منقول
شماره آگهى: 140103901141000051-تاریخ آگهى: 1401/11/19- شماره پرونده 

:139904011185000428-آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 140100561
با عنایت به محتویات پرونده اجرائى کالســه ،فوق چون اقــاى على بیژن کوچى نام 
پدر مهدى تاریخ تولد 1369/03/20 شــماره ملى: 2560083183 شماره شناسنامه: 
2560083183 از پرداخت دین و بدهى مهریه به منصوره ،مردانى امتناع نموده زوجه 
ى وى خانم منصوره مردانى نسبت به بازداشت اموال زوج از جمله ششدانگ یکدستگاه 
خودرو پراید مدل 1395 – بشماره 987 ن 52 ایران 93 اقدام خودروى فوق در پارکینگ 
(پردیس شاهین شهر) توقیف فیزیکى گردیده و سپس زوجه تقاضاى ارزیابى و مزایده 
مورد بازداشت را نموده و جهت ارزیابى به کارشناس رسمى دادگسترى ارجاع که طبق 
گزارش 1401/10/1097مورخ 1401/10/07به شــرح ذیل خودروى مزبور به رنگ 
سفید به شماره موتور 5525103 و به شماره شاسى 3458211 مورد بازدید قرار گرفت 
که وضعیت اتاق از نظر ظاهرى سالم ، موتور و بخارى بصورت خاموش بازدید گردید 
همچنین ،کولر برف پاك کن و چراغ ها ســالم ولى خاموش بازدید شد آینهها ،سالم 
صندلى و جلو داشبورد سالم و داراى 60 درصد آج الستیک است زاپاس و صندلى و جلو 
داشبورد دارد. بیمه نیز وفق اعالم بستانکار و گواهى کارشناس ندارد یا در دست نیست.

(نامعلوم) على ایحال با توجه به مدل خودرو و نیز شیشــهها و دو آیینه چپ و راست و 
دو چراغ جلو و دو چراغ خطر عقب و برف پاکنها و جلو پنجره و صندلى ها و چهار حلقه 
الستیک، قیمت پایه خودرو با توجه به مدل و نوع خودرو جهت فروش در مزایده بمبلغ 
1/250/000/000ریال معادل 125/000/000 میلیون تومان ارزیابى مى.گردد مبلغ 
ارزیابى شده به طرفین پرونده ابالغ گردیده مدت واخواهى بالمعارض سپرى گردیده 
لذا با عنایت به مراتب فوق مزایده مورد بازداشت از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
1401/12/22 از مبلغ پایه 1/250/000/000ریال ( معادل صد و بیست و پنج میلیون 
تومان )در اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر واحد اجرا از طریق مزایده برگزار و به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته میشود الزم به ذکر است پرداخت بدهیهاى مالیاتى 
و عوارض شهردارى بیمه هزینه پارکینگ، خالفى،ها هزینههاى تعویض پالك و نقل 
و انتقال و غیره اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برندهى 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینههاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد، ضمنا این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه *** 
چاپ اصفهان مورخ 1401/12/02درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا شرکت در جلسه مزایده بعنوان خریدار منوط به 
پرداخت 10 درصد از مبلغ پایهى مزایده به حساب ســپردهى ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونى او در جلسه مزایده به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر 
الزامى بوده و برندهى مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، ده درصد واریز شده قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این ،صورت عملیات فروش به نفع بستانکار 
انجام مى گردد.تاریخ انتشار:140/12/02م الف:1453740- رییس واحد اجراى اسناد 

رسمى شاهین شهر- رشید توکلى/11/191

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم زهرا صادقى فرزند  رضا قلى به وکالت از طرف رضا قلى صادقى فرزند حسینعلى 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 97/09/21 
توســط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شده مدعى اســت که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع  از ششدانگ یک درب باغ ، پالك شــماره  1942 فرعى واقع در علویجه  
یک اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحــه 255 دفتر 7 امالك ذیل ثبت 902 
بنام على کریمى علویجه   فرزند صادق ثبت و بعدا طى ســند قطعى شماره 11706- 
1354/06/22 دفتر 42 نجف آباد به نامبرده انتقــال  یافته و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت مفقودى مفقود شده است. چون 

درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار:1401/12/02-م الف:1457710-سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - 

نصراله علینقیان/11/192

آگهى ابالغ اجرائیه پرونده شماره 140102012
شــماره پرونده: 140104002002001394/1 شماره بایگانى پرونده: 140102012 
شــماره آگهى ابالغیه: 140103802002000037 – تاریخ صدور: 1401/06/28- 
دفترخانه ازدواج 191و طالق 25 شــهر اصفهان اســتان اصفهان - بدینوســیله به 
خانم فاطمــه محمدى نام پدر: مانده علــى تاریخ تولد: 1335/02/12 شــماره ملى: 
1283926466 شماره شناسنامه: 175 (یکى از وراث محمدعلى عباسى سنجوانمره 
نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1352/06/30 شماره ملى: 1283927438 شماره شناسنامه: 
272) که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس متن سند شناسائى نگردیده ابالغ مى گردد، 
که خانم فریبا حیدرى سنجوانمره نام پدر: على تاریخ تولد: 1361/05/21 شماره ملى: 
1291559418 شــماره شناسنامه: 733 به استناد ســند ازدواج شماره سند: 15615، 
تاریخ ســند: 1375/05/21، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 191 و طالق 25 
شهر اصفهان اســتان اصفهان جهت وصول مهریه خود به شــرح (مبلغ یک میلیون 
ریال هدیه قرآن و دویست و شصت و دو ریال و نیم مهرالسنه و شصت مثقال طالى 
ساخته و پانزده میلیون ریال شیربها و بیست عدد سکه بهارآزادى که تمامًا بر ذمه زوج 
اســت که عندالمطالبه به زوجه خود بپردازد)، مبادرت به صدور اجرائیه نموده، پس از 
صدور اجرائیه، پرونده اجرائى به شماره بایگانى 140102012 در این اداره اجرا مطرح 
مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اســناد رسمى به شما ابالغ مى گردد 
از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در 
روزنامه ---- چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. ضمنًا بدین وسیله به خانم فاطمه محمدى 
نام پدر: مانده على تاریخ تولد: 1335/02/12 شــماره ملى: 1283926466 شــماره 
شناسنامه: ابالغ مى شود. موظفید جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربرى در سامانه ثنا 
اقدام نمایید و کلیه ابالغ هاى بعدى از طریق ســامانه ابالغ ثنا انجام خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/12/02- م الف: 1459383-رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

-اکرم محمود صالحى/12/100

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008004803 - تاریخ ارسال نامه: 1401/11/30 نظر به 
اینکه سند مالکیت نســبت به تمامیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 2097 
فرعى از 3 اصلى ثبت دفتر امالك به شماره 261 صفحه 286 و شماره ثبت 38627 بنام 
خانم الهه طباطبائى ثبت و سند صادر گردیده است. هم اکنون خانم الهه طباطبائى با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008018019 مورخ 1401/11/30 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شــماره 98896 مورخ 
1401/11/27 توسط دفترخانه اسناد رسمى شــماره 3 شهرضا گواهى امضاء گردیده 
است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا 
درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشــود که هر کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این 

آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رســید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند 
مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور 
سند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/12/02- م الف: 1459348- 
مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضاـ  از طرف محمدحســن 
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آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602025014931- تاریخ ارســال نامه: 1401/11/20- نظر 
به اینکه آقاى على نجارى شوشــترى فرزند مهدى احد از ورثه مرحومه سکینه بیگم 
سیدریسمانى به موجب گواهى حصر وراثت 1513- 1383/02/17 شعبه سوم دادگاه 
عمومى اصفهان و 2437 مورخ 97/8/13 شعبه دهم شوراى حل اختالف اصفهان با 
تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شــماره رمز تصدیق 974203 مورخ 1401/10/26 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 250 شهر اصفهان، مدعى مفقود شدن سند مالکیت به 
میزان ده و نیم ســهم مشاع از 864 سهم ششــدانگ پالك 64 اصلى بخش چهارده 
اصفهان گردیده که ذیل ثبت 17794 صفحه 95 دفتر 164 سابقه ثبت و سند مالکیت 
دارد و نامبرده اعالم نموده سند مالکیت مرقوم در اثر جابجائى مفقود گردیده و تقاضاى 
صدور سند مالکیت المثنى نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشــار:1401/12/02- م الف: 1459169 - 
ابوالفضل شهریارى نائینى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان - از طرف 

پیمانه سادات قادریان/11/194

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008004798 - تاریخ ارســال نامه: 1401/11/30 نظر 
به اینکه ســند مالکیت به شماره چاپى 918206 نســبت به تمامیت سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ پالك ثبتى 1217 فرعى از 118 اصلى ثبت دفتــر امالك الکترونیکى 
به شــماره 140120302008005484 بنام بهروز بهمنى فر ثبت و سند صادر گردیده 
اســت. هم اکنون آقاى بهــروز بهمنى فر با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده 
140121702008017936 مــورخ 1401/11/27 به انضمام دوبرگ استشــهادیه 
محلى که امضاء شــهود ذیل شــماره 10174 مورخ 1401/11/27 توسط دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 393 شــهرضا گواهى امضا گردیده اســت مدعى است که سند 
مالکیت به دلیل جابجائى ســهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى 
پالك فوق را دارد لذا به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم و یا وجود ســند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تســلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلســه تنظیم و سند مالکیت به 
ارائه کننده مســترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در 
صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند 
المثنى طبق مقررات خواهد شــد.تاریخ انتشــار:1401/12/02- م الف: 1459330- 
مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضاـ  از طرف محمدحســن
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مدیرکل هواشناسى اســتان میانگین وزنى بارش ها در 
سطح استان اصفهان را از ابتداى سال زراعى (مهرماه) 
تا 30 بهمــن 114 میلیمتر اعالم کرد و اظهار داشــت: 
میانگین بارش هاى تاکنون اســتان نسبت به بلند مدت 
مشابه 54 درصد افزایش یافته است. حمیدرضا خورشیدى 
با بیان اینکه این افزایش بارش هــا در مناطق جنوب و 
مرکز استان بیشتر محســوس بوده بطورى که تا حدود 
100 درصد رشد داشته اســت، افزود: در مناطق غربى 
استان نیز در سال زراعى کنونى شاهد افزایش بین 30 
تا 50 درصدى بارش ها هســتیم اما در مناطق شرقى و 
شمالى، بارش ها تغییر محسوســى ندارد. وى  وضعیت 

بارشى یک ماه آینده اســتان را مطلوب پیش بینى کرد 
و گفت: بویژه از نیمه دوم اسفند به بعد بارش هاى خوبى 
را در سطح اســتان خواهیم داشــت از هفته دوم اسفند 
مجدداً بارش ها شروع مى شود و شدت بارش ها در نیمه 
غرب ادامه خواهد داشت.خورشــیدى، شدت و میزان 
بارش هاى یــک ماه پیش رو را مناســب ارزیابى کرد و 
افزود: این شرایط بارشــى در فروردین ماه 1402 نیز در 
استان اصفهان ادامه خواهد داشت.وى تصریح کرد: باید 
توجه داشــت که بارش هاى پیش رو در هفته هاى آتى 
و فروردین ماه با ذوب برفى همراه خواهد شــد که باید 

احتمال سیالبى شدن مسیل ها مد نظر باشد.

مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان با اشاره به اجرایى شــدن طرح جدید تغییر در 
میزان برداشت بنزین ســهمیه اى و آزاد در استان گفت: 
با اجرایى شدن این طرح، سقف سوخت گیرى با کارت 
شخصى 40 لیتر بنزین براى هر چهار ساعت و حداکثر 

سه بار در شبانه روز است.
عبدا... گیتى منــش افزود: اجراى این طرح در اســتان 
اصفهان با هدف مدیریت مصرف و جلوگیرى از قاچاق 
ســوخت و ترغیب مردم به اســتفاده از کارت سوخت 
شخصى آغاز شده اســت.وى گفت: در این طرح براى 
کارت هاى سوخت آزاد که در اختیار جایگاه داران قرار دارد 

نیز هر بار امکان سوخت گیرى 30 لیتر بنزین وجود دارد.
مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان با تاکید بر اینکه سهمیه بنزین ماهانه خودرو ها 
هیچ تغییرى نکرده اســت افزود: اجــراى این طرح در 
ماه هاى گذشته در بسیارى از استان ها شروع شده بود و 
اصفهان جزو آخرین اســتان هایى است که این طرح در 

آن اجرا مى شود.
وى با بیان اینکه به طور معمول بیشــتر مردم در هر بار 
ســوخت گیرى کمتر از 40 لیتر بنزین دریافت مى کنند، 
گفت: اجراى این طرح مشــکلى براى مــردم به وجود 

نمى آورد.

2 ماه پر بارش براى اصفهان 
در راه است

تغییر میزان برداشت بنزین 
در جایگاه هاى اصفهان

خسارت برف
 به شبکه برق سمیرم

بارش برف سنگین 700 میلیارد ریال به شبکه هاى برق 
شهرستان سمیرم خسارت وارد کرده است. معاون بهره 
بردارى شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: در اثر 
بارش برف 100 اصله ستون شبکه هاى برق شکسته و 
برق روستاى قره قاچ و تعدادى واحد تولیدى در شمال 
سمیرم قطع شده است. محمد حسـین استیکى افزود: 
خسارت هاى وارده به شبکه هاى برق بیشتر در بخش 
وردشت در شمال سمیرم است و به 23 ترانسفورماتور 
برق در این مناطق خسارت وارد شده است. وى گفت: 
تالش بیش از 10 تیم از ماموران اداره برق براى وصل 
کردن برق روستاها و واحد هایى که برق آن ها قطع شده 

بود تالش کردند. 

پیدا شدن 
جسد کوهنورد گمشده

با تالش گـروه هـاى امدادى جسـد بانـوى کوهنورد 
مفقود شده در ارتفاعات کرکس شهرسـتان نطنز پیدا 
شـد. گروه هاى امـدادى و کوهنوردان پـس از نزدیک 
به 24 سـاعت تالش جسـد کوهنـورد مفقود شـده در 
ارتفاعات کرکس را پیـدا کنند. روز شـنبه یک تیم 30 
نفره کوهنوردى از اسـتان اصفهان در قالب گروه هاى 
پنج نفره به کوه هاى کرکس صعود کردند. یکى از این 
گروه ها در زمان برگشت در سقوط بهمن گرفتار شد که 

در این حادثه 4 نفر مصدوم و یک نفرمفقود شد.

خبر

دریاقدرتى پور
روزهاى ســخت براى خانواده ســما همچنان ادامه 
دارد. در آخرین خبر منتشــر شــده از وضعیت پرونده 
«ســما جهانباز» دختر اصفهانى مفقود شده در شیراز، 

دستگیرى یازدهمین متهم ربودن او امیدهاى زیادى 
را براى پیدا شدن این دختر 22 ساله ایجاد کرده است.

اواسط تیر ماه سال 1401 خانواده این دختر 22 ساله به 
پلیس اعالم کردند که دخترشان مفقود شده است. سما 

به همراه برادر و مادرش از اصفهان به شیراز رفته بودند، 
تا عمه شــان را ببینند. روزى که سما براى فروش تکه 
طالى 2 الى 3 میلیون تومانى به «معالى آباد» شــیراز 
مى رود دیگر از او هیچ خبرى نمى شود و گوشى اش هم 

خاموش مى شود.
بعد از مراجعه کردن خانواده این دختر به پلیس، پرونده 
قضایى تحت نظر بازپرس شــعبه 13 دادسراى ویژه 
رسیدگى به امور جنایى و جرائم امنیتى شیراز تشکیل و 

تحقیقات آغاز شد.
طى تحقیقات انجام شده پلیس، همه دوربین هاى مسیر 
تردد سما بررسى شد و مشخص شد که این دختر تا زیر 
پل معالى آباد شیراز به همراه تاکسى آمده و از تاکسى 
پیاده شده است اما دیگر ردى از او وجود ندارد و در هیچ 

دوربین مدار بسته اى دیده نمى شد. 
پلیس در پى تحقیقات خود به سرنخ هایى در این زمینه 
رسید و ده مظنون هم تحت تعقیب قرار گرفتند. اما به 
این دلیل که مستندات محکمى مبنى بر دست داشتن 
و ربودن این دختر از طرف این مظنونین وجود نداشت 
همه آنها تبرئه شدند. اما حاال با دستگیرى یازدهمین 
نفر، این پرونده بعد از گذشت هفت ماه از گم شدن دختر 
22 ساله ابعاد تازه اى پیدا کرده و امیدوارى هاى زیادى 

ایجاد شده که این متهم، کلید راز گم شدن سما باشد. 
سرپرست دادسراى ویژه امور جنایى شیراز در تشریح 
آخرین جزئیات پرونده ناپدید شدن «سما جهانباز»، با 
اشاره به اینکه تحقیقات قضایى این پرونده به صورت 

شــبانه روزى و دقیق تحت نظر بازپرس شــعبه 13 
دادسراى ویژه رسیدگى به امور جنایى و جرائم امنیتى 
شیراز در حال بررسى است، دستگیرى این فرد را تأیید 
کرده و اعالم کرده که اخیراً یک نفر دیگر مرتبط با این 
پرونده بازداشت شده است و تحقیقات قضایى و پلیسى 

در این رابطه ادامه دارد.
وى با بیان اینکه هنوز از سرنوشت این دختر جوان، خبر 
قطعى در دست نیست گفته: در روند پیگیرى و بررسى 
این دختر اصفهانى تاکنون 11 نفر دســتگیر شدند که 
تعداد 10 نفــر به دلیل تکمیل اولیــه تحقیقات و رفع 
ظن فعًال آزاد شده اند و اخیراً یک نفر نیز در این رابطه 

دستگیر شده است.
به گفته این مقام قضایى اقدامات پلیسى و اطالعاتى 
با نظارت مســتقیم مقام قضایى همچنان ادامه دارد و 
همه دســتورات الزم قضایى به ضابطین در جهت باز 
شدن گره این پرونده ادامه دارد. محمدى دره شورى 
اظهار امیدوارى کرده که هر چــه زودتر این پرونده به 
نتیجه برسد اما به  لحاظ قضایى و پلیسى در خصوص 
سرنوشت سما هر موضوعى محتمل و از فرضیات است.
پیش از این «ســعید جهانباز»، پدر ســما مدعى شده 
بود که ویدیو هایى در دســت دارد که نشــان مى دهد 
یک نفر خارج از طالفروشــى در تعقیب دخترش بوده 
اســت. اما پلیس اعالم کرد که پســر پیراهن قرمزى 
که پدر سما مدعى اســت که او دخترش را ربوده است 
دستگیر شد و مدت ها در بازداشت بود که با بررسى هاى 

انجام شــده توســط تیم ویژه پلیس آگاهى و بررسى 
دوربین هــا و به دلیل  فقــد دالیل بزهــکارى، فعًال 

آزاد شده است.
پدر ســما  26 بهمن ماه و یک روز پس از سالروز تولد 
دخترش و قبل از اعالم دســتگیرى یازدهمین نفر در 
رابطه با پرونده او، در کنار پل خواجو ایستاد و با در دست 
گرفتن پالکاردى از رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه 
در راســتاى پیدا کردن دخترش کمک خواست.  او در 
حالى که عکس هاى دخترش را در دســت داشت از 
«رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه» درخواست کمک 

کرد تا دخترش را پیدا کنند.
به گفته پدر ســما آخرین اطالعى که از این دختر 22 
ساله اصفهانى وجود دارد، فایل صوتى صداى منتشر 
شده او به دوستش است. این فایل صوتى در شبکه هاى 
اجتماعى هم منتشر شده. در این فایل صوتى که سما 
براى دوســتش ارســال کرده، خطاب به او گفته بود: 
«فاطى! خیلى احتیــاج دارم االن باهات صحبت کنم. 
یک مشکلى پیش آمده. به من زود زنگ بزن.» قبل از 
این هم با مادرش تماس گرفته و گفته بود: «یک ربع 

دیگر به خانه مى رسد.»
تا امروز بیش از هفت ماه است که از این دختر 22 ساله 
اصفهانى خبرى در دست نیست ولى اکنون با دستگیرى 
متهم تازه این پرونده این حــدس و گمان مى رود که 
شاید باالخره پرونده «سما جهانباز» از بالتکلیفى درآید 

و به نتیجه برسد. 

یازدهمین متهم در پرونده مفقود شدن دختر اصفهانى در شیراز بازداشت شد

امیدهاى تازه براى یافتن «سما»
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عزیزبک آمانوف ازبکستانى از همان هفته هاى ابتدایى فصل جارى با سرمربى 
استقالل به مشکل برخورد و کارشان حسابى باال گرفت، به طورى که کامًال 
مشخص بود انتهاى فصل را در این تیم نخواهد دید. او ناگهان براى دریافت 
پاسپورت خود راهى باشگاه شد و بدون اطالع دادن به مدیران استقالل ایران 
را ترك کرد تا در استانبول سر تمرین تیم نسف قارشى حاضر شود حاال او مى 
خواهد براى این تیم به میدان برود. با این حال اســتقاللى ها حاضر به صدور 
ITC  این هافبک نیستند و تاکید دارند بر اساس قوانین بین المللى این بازیکن 
هنگامى که هنوز با آنها قرارداد داشت اجازه نداشت سر تمرین تیم دیگرى حاضر 
شــود و به همین خاطر گفته اند تا وقتى که غرامت چنین کارى را از عزیزبک 

نگیرند مدارك براى عقد قرارداد جدید را ارسال نخواهند کرد.

میالد زکى پور که فصل موفقى همراه با سپاهان پشت سر مى گذارد و توانسته 
یکى از مهره هاى ثابت ژوزه مورایس شود و با عملکردش در روند امتیازگیرى 
طالیى پوشان موثر باشد، در آستانه دیدار با پرســپولیس اقدامى خیرخواهانه 
انجام داد. این بازیکن رقم قابل توجه 100 میلیون تومان را به انجمن حمایت از 
زندانیان نوشهرى اهدا کرد تا شرایط آزادسازى تعدادى از همشهریان زندانى اش 
که جرایم غیرعمد انجام نداده اند را فراهم بیاورد. زکى پور که در آخرین مسابقه 
رسمى تیمش مقابل ذوب آهن پاس یکى از دو گل تیمش را با یک سانتر زیبا به 
شهریار مغانلو داد و برابر زنیت سنت پترزوبورگ نیز یک پاس گل مردود دیگر 
داشت، حاال با روحیه خوبى به استقبال بازى حساس جام حذفى با پرسپولیس 

مى رود.

سپاهان و زنیت تمامى درآمدهاى حاصل از دیدار دوستانه در نقش جهان را به 
مردم آسیب دیده از زلزله خوى ارسال خواهند کرد. این خبرى است که خبرگزارى 
تاس روسیه منتشر کرده و بر این اســاس تمام درآمدهاى حاصل شده از دیدار 
دوستانه فیروزه اى پوشان زنیتى مقابل طالیى پوشان اصفهانى به مردم آسیب 
دیده خوى اختصاص داده خواهد شد. این مسابقه دوستانه البته با تصمیم باشگاه 
سپاهان به صورت رایگان پذیراى هواداران بود، اما چندین تبلیغ روى پیراهن دو 
تیم دیده مى شد که تمامى اسپانسرها از سوى بخش بازاریابى باشگاه سپاهان 
جذب این مسابقه شده بودند؛ تبلیغاتى که با توجه به پخش زنده این مسابقه از 
شبکه 3 سیما احتماال درآمد قابل توجهى را به دو باشگاه وارد کرده است. نکته 

قابل توجه دیگر تبلیغ یک شرکت روسى روى پیراهن تیم داورى مسابقه بود.

مانوئل فرناندز، هافبک سرشناس و پرتغالى ســپاهان نمى تواند تیمش را در 
بازى مقابل پرســپولیس همراهى کند. یکى از خریدهاى خارجى ســپاهان 
در این فصل مانوئل فرناندز هافبک سرشــناس پرتغالى بود. این بازیکن که 
رزومه بســیار خوبى هم داشــت، به همراه ژوزه مورایس راهى سپاهان شد 
ولى نتوانست خیلى به این تیم کمک کند. فرناندز که سابقه بازى در تیم هاى 
مطرحى از جمله والنســیا و اورتون را دارد، در دیدار چنــد هفته قبل تیمش 
مقابل فوالد مصدوم شد و نتوانست ســپاهان را در دربى اصفهان و همچنین 
بازى دوســتانه مقابل زنیت همراهى کند. شــنیده ها حاکى از آن اســت که 
مصدومیت این بازیکن جدى اســت و فرناندز به بازى مقابل پرسپولیس هم 

نخواهد رسید.

انتقام استقالل از هافبک فرارى غایب بزرگ الکالسیکوى ایراناقدام انسان دوستانه سپاهان و زنیتمدافع سپاهان، زندانى آزاد کرد
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مدافــع سبزپوشــان اصفهان کــه یکــى از بهترین 
موقعیت هاى ذوب آهن در دربى اصفهان را از دست داد 
مى گوید: ذوب آهن در آستانه سقوط بود اما آقاى تارتار 

آمد و تیم را بعد از شش مدعى، در جایگاه هفتم قرار داد.
آرمان اکوان کــه در آخرین لحظــات دربى اصفهان 
مى توانســت گلزنى کند، در این خصوص گفت: هنوز 
حسرت این موقعیت را مى خورم. اگر گل مى شد یکى 
از خاطره انگیز ترین گل هاى فوتبالیم مى شد. مى دانم 
هواداران بابت شکســت ناراحت شــدند، اما بدانند که 
این ناراحتى براى ما دوچندان بود و بعد از بازى اصًال نا 
نداشتیم که زمین را ترك کنیم. چون خیلی تالش کردیم 
یک نیمه هم از حریف جلو بودیم و بعد از دریافت گل هم 

می توانستیم گل بزنیم که متأسفانه این اتفاق رخ نداد.
او در مورد روند تیم ذوب آهن عنوان کرد: ما نتایج خوبى 
در چند بازى اخیر نگرفتیم اهل بهانه آوردن نیستیم و با 
تالش بیشتر مطمئن باشید جبران مى کنیم چرا که ما 
تیم بسیار خوبى داریم. همچنین کادر فنى و مجموعه 

باشگاه همه در کنار هم تالش مى کنیم و روزهاى خوب 
ما نیز خواهد آمد.

وى با اشاره به شعار هواداران سپاهان علیه سرمربى ذوب 
آهن اظهار داشت: من در داخل بازى تمرکزم روى فوتبال 
بود و اصًال حواسم نبود تماشاگران چه مى گویند، اما بعداً 
متوجه شدم. به هر حال طبیعى است که هواداران علیه 
سرمربى رقیب شعار بدهند و این اتفاقى است که در دربى 

تهران هم ممکن است بیفتد.
اکوان اضافه کرد: من براى سپاهان و هوادارانش احترام 
زیادى قائلم اما روى صحبتم بــا طرفداران ذوب آهن 
است و مى خواهم بگویم اجازه ندهند که برخى افراد و 
گروه ها آن ها را تحت تأثیــر قرار دهند. فراموش نکنید 
ذوب آهن در آستانه سقوط بود اما آقاى تارتار آمد و تیم 
را بعد از شش مدعى، در جایگاه هفتم قرار داد. هواداران 
ذوب اهن با اصالت و فهیم هستند و در حال حاضر ما فقط 
به حمایت هوادارامون نیاز داریم تا ثابت کنیم بهترین 

تیم را داریم.

مدافع گاندوها:

روزهاى خوب ذوب آهن نیز مى آید پورتو و طارمى با آمار وحشتناك مقابل اینتر
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آیا سپاهان به طلسم نبردن پرسپولیس در اصفهان پایان خواهد داد؟
سپاهان و پرسپولیس در حالى در اصفهان به مصاف یکدیگر مى روند که آخرین بار، طالیى پوشان 
در لیگ پانزدهم قرمزهاى پایتخت را در دیار نصف جهان مغلوب کردند و از آن تاریخ به بعد خبرى 

از برد سپاهان در اصفهان نبوده است.
در آن بازى که 22 مرداد سال 94 در ورزشگاه فوالدشهر برگزار شد، سپاهان  که آن زمان، حسین 
فرکى هدایتش را به عهده داشت  توانســت تیم برانکو ایوانکوویچ را با نتیجه 2-4 شکست دهد. 
طارمى و عالیشاه براى پرسپولیس گل زدند و گلهاى سپاهان توسط احسان حاج صفى، اومانیا( گل 

به خودى)، هادى عقیلى و محمدرضا خلعتبرى به ثمر رسید.
از آن تاریخ، تا کنون پرسپولیس و سپاهان 15 بار به مصاف یکدیگر رفتند که طالیى پوشان اصفهان 
تنها 2 بار موفق به شکست پرسپولیس شــدند که هر دو بازى به میزبانى قرمزهاى پایتخت در 

ورزشگاه آزادى (با هدایت کالدرون) و سیرجان (با هدایت یحیى گل محمدى) برگزار شد. 
سپاهانى ها امیدوارند حاال که تیم ژوزه مورایس در شرایط بسیار خوبى به سر مى برد، آنها عصر روز 
چهارشنبه بتوانند این طلسم طوالنى مدت را از بین برده و بعد از سالها، پرسپولیس را در اصفهان 

شکست دهند.

به ســیاوش یزدانى باید حق داد که این 
چنین در بازى با زنیت روسیه ابراز شادمانى 
کند.سیاوش یزدانى حتى این حق را دارد 
که خوشحال ترین سپاهانى معاصر باشد. 
چرا که چند هفته قبل ریکاردو ساپینتو 
اعتماد خود را نسبت به این بازیکن از 
دست داد و از او خواست که دیگر در 
تمرینات تیم حاضر نشود! و در ادامه 

باشگاه استقالل قرارداد او را یک طرفه 
فسخ کرد. این بدترین اتفاق براى یک بازیکن بزرگ و بازیکن حاضر درترکیب 

تیم مدعى قهرمانى در لیگ برتر است، اما او امروز بازیکن تیم صدرنشین لیگ برتر است. سیاوش 
یزدانى با از دست دادن اعتماد ریکاردو ساپینتو اعتماد ژوزه مورایس را به دست آورده است. مربى اى 
که دستیار مورینیو بوده و حال در لیگ برتر ایران تالش مى کند، با سپاهان جام قهرمانى را بر باالى 
سر ببرد و براى رسیدن به این مهم روى سیاوش یزدانى هم حساب باز کرده است و نشان داد به وى 
اعتماد دارد.اتفاق بدى که براى ســیاوش یزدانى در استقالل رخ داد، با یک اتفاق خوب در سپاهان 
جبران شده و حال او مسرور از این است که در ســپاهان حضور دارد. تیمى که در بازى هاى خانگى 
همانند استقالل پرطرفدار است و براى قهرمانى در لیگ برتر مى جنگند. از دست دادن پیراهن تیم 
ملى و در ادامه استقالل دو اتفاق تلخ براى سیاوش یزدانى بود، اما او مى تواند در تیم مورایس استارت 
دوباره اى براى رســیدن به پیراهن تیم ملى بزند. حس خوب سیاوش یزدانى به پیراهن سپاهان در 
شادى گل هاى سپاهان مقابل زنیت کامال پیداست و اینکه از اعتماد مورایس خرسند است و ایضًا 
تالشى که خواهد داشت تا ناکامى هاى یکى دو فصل اخیر را جبران کند. بازى کم نقص در مصاف 
با زنیت و در نهایت پیروزى دو بر صفر در برابر این تیم مزید بر علت شد تا شادى را بار دیگر در چهره 

سیاوش یزدانى ببینیم.

شــاگردان ســرخیو کونسیســائو با یک آمار 
شگفت انگیز به استقبال دیدار حساس اروپایى 

مقابل اینتر رفتند.
تیم فوتبال پورتو در شــبى که مهدى طارمى 
را 74 دقیقــه مقابل ریوآوه در ترکیب داشــت 
و با تأثیرگذارى او روى تک  گل این مســابقه 
به پیروزى دســت پیــدا کرد، توانســت روند 
فوق العاده اش را براى بیســت و دومین بازى 
پیاپى ادامه دهد و با یک روحیه باال به استقبال 

جدال با اینترمیالن برود.
یاران مهدى طارمى که باید چهارشــنبه شب 
هفته جارى در مسابقه رفت مرحله یک  هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان اروپا به مصاف اینتر بروند 
و مهمان این تیم خواهند بود، در 22 بازى رسمى 
اخیرشان یک آمار اســتثنایى به ثبت رساندند 
و بدون شکســت مســابقات خود را به اتمام 
رســانده اند.پیروزى یک بر صفر پورتو مقابل 
ریوآوه که پیش از دیدار برابــر اینترمیالن به 

دست آمد، روند شکست ناپذیرى یاران طارمى 
را به 22 مسابقه رساند و کارى کرد در این بازه، به 

نوزدهمین برد خود دست پیدا کنند.
آخرین شکســت یاران طارمى 120 روز قبل 
در هفته دهم لیــگ برتر پرتغــال مقابل تیم 
صدرنشــین بنفیکا بود، اما پورتو پس از آن در 
طول 22 مسابقه اش، 19 پیروزى در رقابت هاى 
مختلف داخلى و لیگ قهرمانان اروپا به دست 

آورده و ســه تســاوى برابر تیم هاى سانتا 
کالرا، مافرا (جام حذفى) و کاسا پیا داشته 

است. 
در سمت مقابل هم اینترمیالن طى پنج دیدار 
اخیرش که یکى از آن ها را در جام حذفى و چهار 
مسابقه دیگر را در سرى آ ایتالیا انجام داد، هیچ 
باختى نداشته و یک تساوى و چهار پیروزى به 
دست آورده تا این آمار از سوى دو تیم، احتمال 
یک رقابت جذاب بین آن ها در لیگ قهرمانان 

اروپا را بدهد.

مرضیه غفاریان
تقابل رامیــن رضاییان و دانیال اســماعیلى فر در دفاع 
راست دو تیم سپاهان و پرسپولیس یکى از جذابیت هاى 
الکالسیکوى دهم در جام حذفى است. دو ستاره اى که 
پیش از شروع لیگ بیست و دوم با پیراهن تیم مقابل در 
میادین مى درخشیدند و با شــروع رقابت هاى 1401 با 
پیوستن به ارتش رقیب، حساسیت هاى جدال همیشه 
مهیج طالیى پوشان اصفهان و سرخپوشان پایتخت را 

دوچندان کردند. 
در فصول گذشته و در همین فصل جارى شاهد حضور 
مهره هاى این دو تیم مدعى در جبهه مقابل بوده ایم؛ از 
شهریار مغانلو و فرشاد احمدزاده، پرسپولیسى هاى سابق 
گرفته که دو سالى اســت با پیراهن طالیى سپاهان در 
میادین مى درخشند تا سروش رفیعى و جورجى گولسیانى 
که در ابتداى فصل جارى با کوچ از اصفهان به تهران به 
جمع شاگردان یحیى گل محمدى پیوستند؛ اما رد و بدل 
شدن مدافعان راست ســپاهان و پرسپولیس با یکدیگر 

یکى از اتفاقات نادر تاریخ فوتبال ایران بود. 
کمتر کسى فکرش را مى کرد مدافع محبوب سرخ هاى 
پایتخت در لیست مازاد یحیى قرار بگیرد و به تیم رقیب 
نقل مکان کند و یــا بازیکنى که با درخشــش چندین 
ســاله اش در خط دفاعى ذوب آهن و ســپاهان توجه 
فوتبالدوســتان اصفهانى را به خود جلب کرده بود راهى 
تهران شود تا با پیراهن سرخ پرسپولیس بازى کند؛ آن 
هم در یک پنجره نقل و انتقاالتى همزمان. اما این اتفاق 
در بازار تابستانه امسال رخ داد تا هماوردهاى سپاهان و 

پرسپولیس را مهیج تر از گذشته کند.
با این تفاسیر، پربیراه نیست اگر بگوییم فردا و در دهمین 
الکالســیکوى ایران در تاریخ رقابت هاى جام حذفى 
عالوه بر همه جذابیت هاى جدال سپاهان با پرسپولیس، 
شاهد دوئل تماشــایى 2 بازیکن در دفاع راست این دو 
تیم هم خواهیم بــود؛ جایى که در یک ســوى میدان 
رامین رضاییان با پیراهن طالیى ســپاهان سد حمالت 
هم تیمى هاى سابقش خواهد شد و با نفوذ خود به قلب 
دفاع سرخپوشان سعى خواهد کرد راهى براى فروریختن 
سنگر بیرانوند بیابد و در سوى مقابل هم دانیال اسماعیلى 

فر سعى خواهد کرد با درخشش در جمع شاگردان یحیى 
با سبقت گرفتن از هم پستى سپاهانى اش پاسخى مثبت 
به اعتماد سرمربى پرسپولیس داده باشد و جاى رامین را 

در دل طرفداران این تیم تهرانى بگیرد.
تا کنون این رضاییان بوده که با ثبت 5 گل و 4 پاس گل 
در 1699 دقیقه بازى براى سپاهانى ها در لیگ برتر موفق 
شده با تأثیرگذارى خود در صدرنشینى این تیم اصفهانى 
در لیگ، حسابى از طالیى دوستان دیار زاینده رود دلبرى 
کند و گوى سبقت را از همقطار پرسپولیسى خود برباید. 
دانیال اسماعیلى فر اگرچه با 2 گل و 4 پاس گل عملکرد 

قابل قبولى از خود برجاى گذاشته اما هم خودش 3 گل 
دیگر براى رســیدن به آمار رامین کم دارد و هم تیمش 
در ماراتن صدرنشــینى در لیگ برتــر 3 امتیاز از رقیب 

اصفهانى اش عقب افتاده است.
با وجود این، نباید از این نکته هــم صرف نظر کرد که 
پرسپولیسى ها اگرچه در حمله با ثبت 23 گل در 20 بازى 
8 گل کمتر از خط آتش 31 گله سپاهانى ها به ثمر رسانده 
اند اما یاران اســماعیلى فر در دفاع از مدافعان طالیى 
پوش لیگ بهتر عمل کرده اند. مدافعان پرســپولیس با 
دریافت 9 گل در 20 بازى، هــم در صدر خطوط دفاعى 

لیگ برتــر قرار گرفته انــد و هم 3 بار کمتــر از حریف 
اصفهانى خود گل خورده اند. این مســئله مى تواند این 
موضوع را گوشــزد کند که مدافع سابق سپاهان در امور 

دفاعى از رامین رضاییان عملکرد بهترى داشته است.
با این تفاســیر، باید گفت تقابل این دو ستاره در پست 
دفاع راست سپاهان و پرسپولیس در الکالسیکوى روز 
چهارشنبه عالوه بر اینکه مى تواند جنگ تن به تن این 
مدافعان براى اثبات توانایى هاى خود باشد تأثیر بسزایى 
در موفقیت تیمشان در پیروز بیرون آمدن از این میدان 

حساس خواهد داشت. 

نقش رامین و دانیال 
در تعیین تیم پیروز الکالسیکو

سپاهان به دنبال
 شکستن طلسم 7 ساله در الکالسیکو

یزدانى خوشحال ترین سپاهانى معاصر!
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ــد،  ــان و دســت او آزارى نبینن مســلمان کســى اســت کــه مســلمانان از زب
مگــر آنجــا کــه حــق باشــد و آزار مســلمان روا نیســت جــز در آنچــه 
واجــب باشــد. بــه ســوى مــرگ کــه همگانــى اســت و فــرد فــرد شــما را از 
آن گریــزى نیســت بشــتابید، همانــا مــردم در پیــش روى شــما مــى رونــد 
ــا بــه قافلــه  ــد. ســبکبار شــوید ت و قیامــت از پشــت ســر شــما را مى خوان
برســید، کــه پیــش رفتــگان در انتظــار بازماندگاننــد. از خــدا بترســید و 
تقــوا پیشــه کنیــد زیــرا شــما در پیشــگاه خداونــد، مســئول بنــدگان خــدا و 

شــهرها و خانــه هــا و حیوانــات هســتید. 
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مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه گفت: 
هم زمان با وقوع زلزله در شهرستان خوى 
و بارش ســنگین برف و باران در مناطق 
غرب اســتان چهارمحــال و بختیارى و 
غرب و مرکز اســتان اصفهان، با دستور 
مدیرعامل شــرکت و با هماهنگى ستاد 
بحــران اســتان، همت اعضــاى حوزه 
مقاومت شــهید موحدیان فوالد مبارکه 
و گروه هــاى جهادى شــهداى فوالد و 
سایر مدیریت هاى شرکت و همچنین با 
همکارى شایسته شرکت هاى پیمانکارى 
زیرمجموعه شرکت به یارى  هم وطنان 

شتافتیم.
محمدجواد براتى، در تشــریح چگونگى 
امدادرســانى فوالد مبارکه به مددجویان 
گفت: پس از وقوع زلزله در شهرســتان 
خــوى کــه باعــث تخریب منــازل و 
زیرســاخت هاى این شهرســتان شد، 
گروه هاى جهادى شــهداى فوالد از 13 
تا 21 بهمن ماه بــا هماهنگى و همکارى 
مســئوالن شهرســتان خوى و ســایر 
گروه هــاى جهادى و خیرین نســبت به 
برقرارى ایستگاه نانوایى سیار و طبخ نان 
و غذاى گرم در سه مرکز طبخ در مسجد 
امام جواد (ع)، رستوران کوثر شهر خوى و 
آشپزخانه دانشگاه آزاد خوى اقدام نمودند. 
وى در ادامه از ارســال چهار دســتگاه 
تریلر کمرشــکن براى حمل کانتینر به 

شهرستان خوى خبر داد.

مدیر روابــط عمومى فــوالد مبارکه در 
ادامه به تشــریح اقدامات فوالد مبارکه 
در مناطق برف گیر اســتان چهارمحال 
و بختیــارى و برخى از شهرســتان هاى 
استان اصفهان اشاره و اظهار کرد: در پى 
بارش هاى ســنگین برف و گرفتار شدن 
مردم عزیز در مناطق یادشده و همچنین 
آب گرفتگى شــدید در برخى محورهاى 
مواصالتــى اســتان اصفهــان، فوالد 
مبارکه با هماهنگى ســتاد بحران استان 
و همت حوزه مقاومت شــهید موحدیان 

و گروه هاى جهادى شــهداى فوالد، از 
طریق ارسال ماشــین آالت و تجهیزات 
کارآمــد تالش کــرد شــرایط را براى 
هموطنان عزیز به حالت عادى برگرداند 
و به همین منظور اقدامات ذیل انجام شد:  
ارسال یک دســتگاه تریلر کمرشکن به 
منطقه چادگان براى حمل گریدر، ارسال 
یک دستگاه بولدوزر D6 و کمرشکن به 
شهرستان فریدون شــهر، ارسال دو عدد 
تریلر کمرشکن براى حمل لودر به منطقه 
بوئین میاندشت، ارسال دو دستگاه گریدر 

و کمرشکن به شهرستان سمیرم، ارسال 
یک دستگاه مکنده صنعتى بزرگ 10 هزار 
لیترى براى جمع آورى آب هاى جمع شده 
در جاده هاى مواصالتى بهارستان، منطقه 
پلیس راه فوالدشــهر، محدوده فخرآباد، 
ده سرخ و َمرق اصفهان، ارسال چنـدین 
دســتگاه تانـــکر براى حمل آب هاى 
سطحى جمع آورى شده از جاده ها، تهیه 
و توزیع 1100 بسته معیشتى شامل برنج، 
روغن و کنســرو براى عزیزان گرفتار در 

برف منطقه کوهرنگ.

وى گفت: فوالد مبارکه همواره به عنوان 
یک بنــــگاه ملى و شهروند-شــرکتى 
مســئولیت پذیر، در شــرایط ســخت و 
بحرانى ، در کنار هم وطنان و یارى رسان 
آسیب دیدگان بوده است و همان طور که 
در تالش است با تولید انواع محصوالت 
فوالدى در رشد و توسعه فزاینده صنعت، 
اقتصاد و معیشت جامعه ایفاى نقش کند، 
در مواقع بحرانى مانند شــیوع ویروس 
کرونا، جارى شــدن ســیل در جنوب و 
جنوبى غربى کشــور، وقوع زلزله غرب 
کشور و زلزله یاسوج در سال هاى گذشته 
و همچنین با حضــور به موقع کنار مردم 
خوى در آذربایجان غربى و مردم شریف 
غرب استان در حال حاضر، به مسئولیت 
اجتماعى خــود در چارچــوب قوانین و 

ضوابط سازمان متعهد بوده است.
براتى در بخش پایانى ســخنان خود در 
همین زمینه از حضــور مؤثر فرماندهى و 
اعضاى حوزه مقاومت شــهید موحدیان 
و گروه جهادى شهداى فوالد و همکارى 
مدیریت هاى مختلف شرکت و همچنین 
از همــکارى ارزشــمند شــرکت هاى 
پیمانکارى ایثارگران فعال، پیشــتازان 
بردین، زاگرس آرکا و شرکت حمل ونقل 
توکا که در راستاى اهداف کالن و عمل 
به مسئولیت هاى اجتماعى فوالد مبارکه 
به موقع پــاى کار آمدنــد و ایفاى نقش 

نمودند، تشکر و قدردانى کرد.

یارى به زلزله زدگان و محاصره شدگان در برف
بررسى پیشرفت طرح هاى آب و فاضالب

 برخوار و شاهین شهر و میمه

با حضور نماینده مردم شهرســتان هاى برخوار، شاهین 
شهر و میمه، مدیرعامل و معاونین آبفاى استان اصفهان، 
پیشــرفت طرح هاى آب و فاضالب این شهرســتان ها 

بررسى شد.
مدیر عامل آبفاى استان اصفهان با بیان این که این شرکت 
با کار جهادى تمام تالش خود را در راستاى خدمت رسانى 
به مردم استان به کار بسته است گفت: مطالعات آب رسانى 
به دهستان زرکان در مراحل نهایى است و مکاتبات الزم با 
آب منطقه اى براى مشخص شدن نقطه آبگیر انجام شده 

است و پس از تخصیص اعتبار ، عملیات آغاز خواهد شد.
حســین اکبریان افزود: مخزن آب شــاپورآباد تکمیل و 
عملیات ساخت ایستگاه پمپاژ آن نیز آغاز شده است و پیش 
بینى مى شــود کل طرح در نیمه خرداد ماه سال 1402 به 

بهره بردارى برسد؛ همچنین مطالعات جانمایى مخزن آب 
شاهین شهر نیز در حال انجام است.

وى درباره فعالیت هاى انجام شــده در بخش فاضالب 
این شهرستان گفت: از محل تسهیالت ماده 56، اجراى 
ایســتگاه پمپاژ فاضــالب على آباد، قســمتى از کلکتور 
فاضالب حبیب آباد و اجراى قسمتى از شبکه و تاسیسات 
فاضالب شهر برخوار در نظر گرفته شده است. همچنین 
450 میلیارد ریال به بازســازى تاسیسات فاضالب شهر 
شاهین شــهر اختصاص خواهد یافت و اصالح قســمتى 
ازخط انتقال فاضالب بلوار طالقانى شاهین شهر به منظور 
کاهش تبعات اجتماعى، به صورت اجراى TBM و نقب در 

حال اجرا مى باشد.
حســین اکبریان ضمن تشــکر و قدردانى از همراهى و 
همکارى نمایندگان مجلس شوراى اسالمى با مجموعه 
آبفا گفت : با توجه به این که دغدغه اصلى نمایندگان مردم 
در مجلس شوراى اسالمى ارائه بى وقفه و پایدار خدمات 
آبفا در شهرها و روستاهاى استان است، مسئوالن صنعت 
آبفا نیز در اســتان اصفهان همگام و همــراه نمایندگان 
درصدد ارائه خدمات بى وقفه به مردم هستند و در این راستا 
حمایت نمایندگان در جذب و تخصیص به موقع اعتبارات 

مى تواند بسیار موثر واقع شود. 

احمد وحیدى وزیر کشور  طى تماس تلفنى از محل ستاد 
مدیریت بحران اســتان چهارمحال و بختیــارى با مدیر 
عامل ذوب آهن اصفهان از مســئولیت هاى اجتماعى این 
مجتمع عظیم صنعتى جهت کمک به مردم اســتان چهار 
محال و بختیارى در بحران ناشى از بارش سنگین برف ، 

قدردانى کرد.
بر اساس درخواســت مدیریت بحران استان چهار محال 
و بختیارى و بــا موافقت وزیر محترم تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعى در راستاى مسئولیت اجتماعى، سه دستگاه لودر 
از 25 بهمن ماه به این اســتان اعزام شدند که تا کنون در 

حال خدمت رسانى مى باشند . 
تجهیــزات ذوب آهــن اصفهــان بــا حضور هشــت 
نفر از تالشــگران شــرکت، جهــت بازگشــایى جاده 
هــاى مواصالتــى درگردنــه چــرى و همچنیــن 
بازگشــایى جــاده هــاى روســتایى خدمت رســانى 

مى کنند.

تقدیر وزیر کشور از ذوب آهن 

برگزارى پاویون ملى ایران در نمایشــگاه بین المللى دکوراســیون داخلى قطر با عنوان
 La Maison در تاریخ 19 الى 23 اردیبهشت ماه 1402 با شرایط ویژه، جهت اعزام هیات 

تجارى در دستور کار نمایشگاه اصفهان قرار گرفت.
ثبات و آرامش حاکم در کشور هدف، روابط اقتصادى و تجارى مساعد قطر با ایران، درآمد 
سرانه قابل توجه و عالقه مردم این کشــور به محصوالت تزیینى و لوکس ایرانى از جمله 
فرش دستباف و ماشــینى، تابلو فرش، مبلمان و صنایع دستى بازار این کشور را تبدیل به 

یکى از مقاصد صادراتى براى تجار و تولیدکنندگان ایرانى کرده است.
بدیهى است تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر کشــور با حضور در رویداد مذکور ضمن 
بهره مندى از تخفیف ویژه پاویون ملى ایران، فرصت معرفى توانمندى ها و پتانسیل هاى 
خود در بازار این کشور، مالقات رو در رو با شــرکاى تجارى و همچنین آشنایى با سلیقه و 

نیاز مخاطبین را پیدا خواهند کرد.

تفاهم نامه همکارى میان اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
و اتاق بازرگانى «توال» روســیه طى نشست مشــترك میان روساى دو اتاق به 

امضا رسید.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، رئیس پارلمان بخش خصوصى 
اصفهان در نشست امضاى تفاهم نامه میان اتاق بازرگانى اصفهان و اتاق بازرگانى 
استان توال روسیه اظهار داشت: پس از میزبانى از هیئت تجارى روسیه در اصفهان 
و طى سفر به روسیه، جلسات B۲B مختلفى با مسئوالن اتاق هاى بازرگانى مسکو 
و سن پترزبورگ برگزار کرده و براى راه اندازى دفتر نمایندگى تجارى اصفهان 
در مسکو و سن پترزبورگ و همچنین دفتر نمایندگى تجارى آنها در اصفهان به 

توافق رسیدیم.
مسعود گلشیرازى با بیان اینکه فعالیت دفتر توسعه تجارت با روسیه و اوراسیا از 
ماه گذشته در اتاق بازرگانى اصفهان آغاز شده است، افزود: امیدوارم با راه اندازى 
این مراکز و امضاى تفاهم نامه همکارى با اتاق بازرگانى توال شاهد توسعه روابط 

تجارى استان اصفهان و توال روسیه باشیم.
وى امضاى این تفاهم نامه را گشایش پنجره جدیدى در روابط تجارى دو استان 
اصفهان و توال دانســت و ادامه داد: از امروز آماده تقویت روابط تجارى با استان 
توال هستیم و امیدوارم اتاق بازرگانى توال نیز مانند اتاق بازرگانى سن پترزبورگ 
اطالعات موردنیاز تجار ایرانى براى آغاز همکارى دوجانبه را به زودى در اختیار 

اتاق اصفهان قرار دهد.
همچنین شستاکوف رئیس اتاق بازرگانى توال روسیه ضمن ابراز امیدوارى براى 
همکارى ادامه دار با اتاق بازرگانى اصفهان و تقدیر از اســتقبال اتاق اصفهان از 
امضاى این تفاهم نامه گفت: اتاق بازرگانى توال 21 فوریه ســى امین ســالگرد 

تأسیس خود را پشت سر مى گذارد.
وى امضــاى تفاهم نامــه بــا اتــاق بازرگانــى اصفهــان را آغــاز همکارى 
مطلــوب میــان دو طــرف دانســت و بــر گســترش ایــن همکارى هــا

 تأکید کرد.

کارکنان سخت کوش مخابرات شهرســتان فریدون شهر، على رغم سخت ترین شرایط 
جوى و محیطى، از هیچ تالشى در راستاى پایدارى ارتباط این منطقه دریغ نکردند.

به گزارش روابط عمومــى مخابرات منطقه اصفهان، به دنبال بارش نزوالت آســمانى و 
برف شدید؛ کارکنان سخت کوش اداره مخابرات فریدون شهر با تالش شبانه روزى خود 
توانستند در سخت ترین شرایط جوى، در راســتاى برقراى ارتباطى پایدار در این منطقه 

گام بردارند.
گفتنى است شهردار فریدونشهر ارتفاع کنونى برف در این شهر را حدود 2 متر برآورد کرد 
و گفت: با توجه به وضعیت بارش ها، کماکان نیازمند کمک و همکارى دیگر دستگاه ها و 

شهردارى هاى شهرهاى اطراف هستیم.
ابراهیم باتوانى افزود: براى بازگشایى معابر تاکنون حدود 400 ُتن برف از خیابان ها و معابر 

فریدونشهر جمع آورى به خارج شهر منتقل شده است.
 

پاویون ملى ایران در نمایشگاه ب ین ا لمللى 
دکوراسیون داخلى قطر 

امضاى تفاهم نامه همکارى اتاق هاى  بازرگانى اصفهان و توال  

تالش کارکنان مخابرات فریدونشهر 
براى پایدارى شبکه 

امدادرسانى فوالدمبارکه به خوى 
وکوهرنگ


