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جهت انجام اجراى عملیات ( 350 ) ساخت ، نصب  و ( 20 ) جابه جایى و ( 20 ) جمع آورى انشعابات فوالدى در سطح منطقه یک اصفهان و توابع به شماره فراخوان ( 2001091138000201) مورخ 
1401/12/08 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 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 53140153  مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ  01/17/ 1402  مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز یکشنبه  تاریخ 1402/01/27 مى باشد.
•  زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت  00: 10  دوشنبه  تاریخ 1402/01/28 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 559,000,000  ریال مى باشد.
رتبه مربوط به این مناقصه،  داشتن حداقل رتبه   معتبر   5   تاسیسات و تجهیزات الزامى    مى باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى 
مجتمع پارك

امور قراردادها و تلفن (داخلى 3759 ، 3756) 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021 41934

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی :  شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

 م.الف:۱۴۶۷۲۴۴

نوبت اول

شركت گازاستان اصفهان

  اداره کل بهزیستى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى ارائه خدمات مشاوره و مددکارى در مراکز اورژانس اجتماعى از ابتداى فروردین ماه تا 
پایان سال 1402 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 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 را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه:  از تاریخ درج آگهى تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/12/14  مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 

1401/12/25 زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/12/27 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف:آدرس: اصفهان ، خیابان آپادانا دوم ، اداره کل بهزیستى استان ا صفهان و تلفن:36411391-9  

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات مشاوره و مددکاری 
در مراکز اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ 

 معاونت پشتیبانی و منابع انسانی- اداره کل بهزیستی استان اصفهان

نوبت اول

 م.الف:۱۴۶۷۶۹۲

تعاونى مسکن کارمندان پاالیشــگاه اصفهان در نظر دارد کلیه مراحل اجراى عملیات نازك کارى 
واحدهاى در دست احداث خود واقع در اصفهان–شهرك شهید کشورى- بلوار بوستان 4- منطقه 
 Q2-1به متراژ تقریبى 12000 متر مربع را برابر نقشــه هاى فنى موجود به پیمانکار واجد شــرایط 
واگذار نماید. متقاضیان ذى صالح مى توانند از روز یکشــنبه 1401/12/21 تا پایان وقت ادارى روز 
پنجشنبه 1401/12/25 با در دست داشتن رسید پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به شماره کارت 
6063737000405264 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران بنام تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه 
اصفهان به منظور دریافت اسناد مناقصه به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 
شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 مراجعه و جهت کسب هرگونه اطالع  بیشتر مى توانید با تلفن هاى 
03145242630 – 03145274922 و یا همراه  09139148161 تماس حاصل نمائید. ضمناً پیمانکاران 
حداقل مى بایست داراى رتبه 5 ابنیه و 3 انبوه سازى باشند. تاریخ گشایش پاکات در روز  1401/12/27 

صورت خواهد گرفت.

آگهی مناقصه نازک کاری پروژه  افرا 

 شهرک شهید کشوری اصفهان

تعاونى مسکن کارمندان پاالیشــگاه اصفهان در نظر دارد کلیه مراحل اجراى عملیات نازك کارى 
واحدهاى در دست احداث خود واقع در اصفهان- شهرك شهید کشورى- بلوار بوستان 4- منطقه 
 Q3-1به متراژ تقریبى 15000 متر مربع را برابر نقشــه هاى فنى موجود به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. متقاضیان ذى صالح مى توانند از روز یکشــنبه 1401/12/21 تا پایان وقت ادارى روز 
پنجشنبه 1401/12/25 با در دست داشتن رســید پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به شماره کارت 
6063737000405264 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران بنام تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه 
اصفهان به منظور دریافت اسناد مناقصه به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 
شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 مراجعه و جهت کسب هرگونه اطالع  بیشتر مى توانید با تلفن هاى 
03145242630 – 03145274922 و یا همراه  09139148161 تماس حاصل نمائید. ضمناً پیمانکاران 
حداقل مى بایست داراى رتبه 5 ابنیه و 3 انبوه سازى باشند. تاریخ گشایش پاکات در روز  1401/12/27 

صورت خواهد گرفت.

آگهی مناقصه نازک کاری پروژه  ناژ 
 شهرک شهید کشوری اصفهان

وحیدرضا مشکوه روحانی-مدیرعامل تعاونی مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

شرکت نیروکلر در نظر دارد پیمانکار مورد نیاز جهت  ساخت دو باب سوله را از طریق مناقصه 
عمومى شناسایى نماید. از این رو از کلیه  پیمانکاران  درخواست مى شود پیشنهادات فنى 
و مالى  خود را به صورت پاکت یا ایمیل حداکثر تا پایان وقت ادارى روز ســه شنبه به تاریخ 
1401/12/23 از طریق ایمیل inquiry@nirouchlor.com  یا به صورت پاکت در بسته به واحد 
انتظامات شرکت نیروکلر به آدرس اصفهان- فالورجان- شهرك صنعتى اشترجان - پالك 

223 ارسال نمایند.
وجه تضمین شرکت در مناقصه 3,000,000,000  ریال بوده که مى بایست به صورت چک صیادى 

به تاریخ 1402/01/30 در سامانه ثبت شده باشد .
هزینه این آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

 کلیه پیمانکاران محترم جهت کســب اطالعات بیشــتر میتوانند به وب ســایت شرکت 
نیروکلر به آدرس www.nirouchlor.com بخش مناقصات و مزایدات مراجعه یا با شــماره 

تلفن 03137100 داخلى 221 آقاى تیمورى تماس حاصل فرمایند.

مناقصه شماره  ۰۱/۱۲۱۶/۰۰۱-م ساخت سوله

شرکت نیروکلر

وحیدرضا مشکوه روحانی-مدیرعامل تعاونی مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

       

۹ راز برنامه غذایی افرادی
 که عمر طوالنی دارند

باید در اندیشه اقتصاد فرا صنعتى بود
۳

سرعت عقربه ها 
برای رسیدن به خط 

پایان سال
شلوغى، ازدحام و خیابان هایى گره خورده به ترافیک و 
بوق. این ها سکانس هایى است که هرسال در روزهاى 
مانده به عید نوروز تکرار مى شود. سریالى که از اوایل 
اسفند شروع مى شود و تا ساعت هاى پایانى سال ادامه 
پیدا مى کند. روزهایى که تکاپو به جان مردم مى افتد 
و سرگردانى فصل مشــترك مردمى است که در این 

روزها بازارها را ُقرق کرده اند.
در این شــلوغ بازار، مردم چند دســته اند. یک گروه 
آنها که جیب شان ُپر اســت و تکلیف خود را مى دانند 

و بــدون نگرانــى از بابت 
قیمت کفش و لباسى که 

مى خواهند...

سپاهان درسپاهان در
 «آزادى» صدر را  «آزادى» صدر را 
نگه  مى دارد؟نگه  مى دارد؟

۷

فرمولى که مى تواند اقتصاد استان اصفهان را ارتقا ببخشد

حاج صفی همه معادالت را 
به هم زد!

احسان حاج صفى معادالت سرمربى و مدیران این باشگاه را بر هم زده 
است.وب سایت sportal یونان در گزارشى به بررسى شرایط ایده 

آل احسان حاج صفى و «نورالدین امراباط» بازیکنان ایرانى و 
مراکشى باشگاه آاك پرداخت و تاکید کرد که عملکرد آنها...

۲۳

آفت خروج 

سرمایه از کشور

قوانین را بیشتر 

گوشزد کنید! مجید حسینی

۵

۲

۷

مرد ۱۲۰ میلیارد تومانی سینمای ایران رکوردشکنی  اصفهان در برگزاری کنسرتجهان نما ۵ هشدار مهم گوگل براى کاربران اندرویداستان شوینده هاى خانگى را با هم ترکیب نکنی دتکنولوژی سالمت

ی

و بــدون نگرانــى از بابت
قیمت کفش و لباسى که 

مى خواهند...
۲

فی همه معادالت رافی همه معادالت را 
به هم زد!به هم زد!

الت سرمربى و مدیران این باشگاه را بر هم زده 
s یونان در گزارشى به بررسى شرایط ایده 

 «نورالدین امراباط» بازیکنان ایرانى و 
داخت و تاکید کرد که عملکرد آنها...

ینقوانیقواانینقووانینقواننینقوانین

شگووشگوشگوشگوش گوشگ سسید حسینجیجیجممج یند یحسح یی حسینییییی ححدججممجیدحسینححسینیسدحسمم مجید حسینیدجج

۷

امروز و فردا، اوج هیجان در باالی جدولامروز و فردا، اوج هیجان در باالی جدول

هرچند با پیشــرفت علم پزشــکى، میانگین عمر افراد نسبت به گذشته 
افزایش داشته است، راز عمر طوالنى و تندرستى از معما هایى است که 

همواره ذهن بسیارى از افراد را درگیر مى کند.
دانشمندان پاسخ این معما را در فرمول هاى پیچیده اى از جمله روابط 

اجتماعى، عادت هاى خوب، میزان شادى، محیط مناسب...



0202جهان نماجهان نما 4551شنبه  20 اسفند  ماه   1401 سال نوزدهم

از کاالبرگ استقبال نشد اما 
مکلف به اجرا هستیم

گازبهاى مشترکان با 
تعرفه هاى تازه اعمال مى شود

خبرخوان
مدت سربازى سال آینده 

کم مى شود
رییس ستاد کل نیروهاى مسلح    ایسنا|
گفت: درحال بررســى براى کاهش مقدارى 
از طول مدت خدمت ســربازى از ســال آینده 
هستیم. سرلشــکر باقرى درباره حقوق سال 
آینده سربازان هم اظهار کرد: مجلس شوراى 
اسالمى تصمیم بهترى نسبت به سال گذشته 
گرفته و حقوق سربازان را ارتقاى بهترى داده 

است.

قیمت گوشت در حال 
حاضر منطقى است

  ایسنا |مدیرعامل اتحادیه تعاونى هاى 
عشــایرى دامداران متحرك ایران مى گوید 
قیمت گوشــت از 5 سال گذشــته تاکنون در 
مقایسه با مرغ، تخم مرغ و ماهى رشد بیشترى 
نداشته است و این افزایش قیمت طبیعى است 
و اگر نباشد تولید از مسیر خارج مى شود. فضل 
خرم اظهار کرد: این افزایش روند طبیعى داشته 
ولى اینکه آیــا مردم توان خریــد دارند یا خیر 

موضوع دیگرى است. 

سرقت مسلحانه
 به طویله رسید!

  همشهرى آنالین| با رشــد نجومى 
قیمت گوشــت، سرقت مســلحانه از بانک به 
طویله رسید! یک شــهروند، فیلمى از سرقت 
مسلحانه دام از یک منزل در روستاى ولى آباد 
شهرستان مالرد منتشر کرده که این سرقت با 

واکنش به موقع صاحبخانه ناکام ماند.

کمترین مخاطبان 
صداوسیما 

  دیده بان ایران | محمدرضا مبلغى عضو 
کمیســیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به انتشــار جدیدترین آمار از مخاطبان 
سریال هاى تلویزیونى و کاهش مخاطبان این 
سریال ها به کمترین میزان طى 10 سال اخیر 
اظهار کرد: یکى از عوامــل کاهش مخاطبان 
تلویزیون، کاهش تولید و حتــى توقف تولید 
سریال ها و مجموعه هاى تلویزیونى است. در 
سال هاى گذشته شــاهد تولیدات بیشترى در 
زمینه سریال و مجموعه هاى تلویزیونى بودیم.

وضع هوا
 در آخر و اول سال

  ایرنا | رییس مرکز پیش بینى و هشــدار 
ســازمان هواشناســى با بیان اینکه تا پایان 
سال یک ســامانه بارشــى دیگر وارد کشور 
مى شــود، گفت: همچنیــن به دلیــل عبور 
امواج مختلــف، در هفته نخســت فروردین 
بارش هاى متناوب اما خفیــف را در اکثر نقاط 
کشور خواهیم داشت. فقط یک سامانه بارشى 
گســترده در روز چهارشــنبه (24 اسفند) وارد 

کشور مى شود.

تشویق به ازدیاد جمعیت 
در چین

  اعتمادآنالین | در ادامــه برنامه هــاى 
تشویقى دولت چین براى جلوگیرى از کاهش 
جمعیت طــرح جدیدى به زوج ها ارائه شــده 
است. برخى از استان هاى چینى از این پس به 
زوج ها 30 روز مرخصى با حقوق براى ازدواج 
اختصاص مى دهند، شاید این طرح جدید بتواند 
میانگین زاد و ولد رو به افول در این کشــور را 
بهبود بخشد. چین سال گذشته با ثبت میانگین 
6/77 تولد براى هر هــزار نفر، پایین  ترین نرخ 
رشــد جمعیت را در طول تاریخ خــود به ثبت

 رسانده است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: در استان هایى که 
به صورت نمونه طرح کاالبرگ را اجرا کردیم استقبال 
گسترده نشــد، اما ما مکلف هســتیم آن را به صورت 

سراسرى اجرا کنیم.
ســیدصولت مرتضوى در گفت: بر اساس اعالم مراکز 
معتبر آمار نرخ بیکارى سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه 

دوم امسال حدودا 0/8 درصد کاهش پیدا کرده است.
وى افزود: از طرف دیگر به روایت مرکز پایش و صحت 
سنجى وزارت کار دستگاه هاى مختلف اجرایى موفق 
شدند وعده ایجاد یک میلیون فرصت شغلى را محقق 

کنند که این ادعا قابل راستى آزمایى است.

مرتضوى اظهار کرد: در خصوص تعیین دستمزد سال 
آینده فرصت زیادى باقى نمانده و ظرف هفته جارى به 
صورت مداوم تشکیل جلسه خواهیم داد تا ان شاءا... با 
نگاه به تفکر سه جانبه گرایى به نتیجه مطلوب برسیم.

وزیر تعاون در پاســخ به اینکه با توجه به عدم استقبال 
مردم از طــرح کاال برگ چــرا این طــرح به صورت 
سراسرى اجرا شد گفت: در استان هایى که به صورت 
نمونه طرح کاالبرگ را اجرا کردیم اســتقبال گسترده 
نشد، اما ما مکلف هستیم زیرساخت و بستر را براى کل 
کشور آماده کنیم به همین جهت اعالم کردیم در کل 

کشور اجرایى شده است.

مدیر هماهنگى امور گازرسانى شرکت ملى گاز ایران 
گفت: گازبهاى مشــترکان از ابتداى ســال 1402 با 

تعرفه هاى تازه اعمال خواهد شد.
مسلم رحمانى گفت: حدود 49 درصد صورتحساب هاى 
گاز صادر شــده با اعمال تخفیف 70 درصدى مدنظر 
قانون، زیر 30 هزار تومان، 33 درصــد 30 تا 90 هزار 
تومان، 15 درصد صورتحســاب ها 90 تــا 374 هزار 
تومان، یک درصد تا 608 هــزار تومان و 2 درصد هم 
متناسب با مصرف خود، صورتحساب هاى باالى 608 

هزار تومان دریافت کرده اند.
او گفت: دوره اعمال این تخفیف 70 درصدى تا پایان 

ســال 1401 خواهد بــود و به طور طبیعــى گازبهاى 
مشترکان از ابتداى سال 1402 با تعرفه هاى تازه اعمال 

خواهد شد.
رحمانى گفت: مبلغ باالى گازبها براى برخى مشترکان 
با توجه به مصوبه دولت و بر اساس تعرفه هاى تازه، بوده 
و با وجود اعمال تعرفه هاى تازه و ســرماى کم سابقه 
زمستان امسال، تنها 2/7درصد مشترکان که حدود 10 
درصد از کل مصارف بخش خانگى را به خود اختصاص 
داده اند، در محدوده بسیار پرمصرف قرار گرفته؛ با این 
حال این تعدادى از مشــترکان نیز در قبض هاى خود، 

مشمول تخفیف 70 درصدى شده اند.

الدن ایرانمنش
شلوغى، ازدحام و خیابان هایى گره خورده به ترافیک و 
بوق. این ها سکانس هایى است که هرسال در روزهاى 
مانده به عید نوروز تکرار مى شــود. سریالى که از اوایل 
اسفند شروع مى شود و تا ساعت هاى پایانى سال ادامه 
پیدا مى کند. روزهایى که تکاپو به جان مردم مى افتد و 
سرگردانى فصل مشترك مردمى است که در این روزها 

بازارها را ُقرق کرده اند.
در این شلوغ بازار، مردم چند دســته اند. یک گروه آنها 
که جیب شان ُپر است و تکلیف خود را مى دانند و بدون 
نگرانى از بابت قیمت کفش و لباسى که مى خواهند، در 
جســتجوى مارك و برندهاى خاص، سرگردان در این 
مغازه و آن واحد تجارى هستند و چون مى یابند، کار را 
تمام مى کنند. گروه دیگر، آنهایى هســتند که فهرست 
خریدشان از موجودى جیب شان بیشــتر است. این ها 
ناچارند برخى اقالم را فاکتور بگیرنــد و براى هر عضو 
خانواده، به یک خرید مختصر بسنده کنند که صد البته 
این تصمیم، سرگردان ترشان مى کند تا در آن آشفته بازار 
شلوغى ها، چیزى بخرند و تغییر و تحولى رقم بزنند. اما 
گروه بعدى آنهایى هستند که  بى هدف خیابان و بازار را 
گز مى کنند؛ آمد و شــدى که یا با پاى پیاده است یا دور 
دور ماشین هایى که در این عرصات گاهى صداى بوق 
هایشان ممتد مى شــود و زنگ این آلودگى صوتى نیاز 
به یک اعصاب فوالدین دارد تــا بتوانى در این همهمه 

دوام بیاورى.
سکانس هاى پایانى سال هر سال تکرار است و تکرار. 
همه عجله دارند و سرگشته اند تا به جایى برسند، به ناکجا 
آبادى که باعث مى شــود خیابان ها در این روزها نماد 
آشفتگى شوند. روزهایى که پر مى شود از استرس و غوغا. 
انگار عقربه هاى ساعت براى بعضى آدم ها در روزهاى 
پایانى سال تندتر از همیشه مى دود تا به خط پایان برسد. 
گویا زمانى که سال بخواهد رخت کهنه اش را دربیاورد و 

رخت نو بپوشد، همه چیز عوض مى شود تا توجیهى باشد 
براى دستپاچگى هاى مردم تا خیابان ها و پیاده روها و 
حتى کوچه ها غرق شود در جمعیت و دیگر جایى براى 

سوزن انداختن نباشد.
در این شلوغى اخر سال، اتوبوس و تاکسى ها هم قصه 
خودشــان را دارند. این ها محفلى شده اند براى سخن 
گفتن از گرانى ها و کمبودها. دورهمى چند نفره اى که 
سیاســت و اقتصاد را به هم پیوند مى دهد و بازارى مى 
شود براى بحث و گفتگوى مسافران و راننده ها و چاشنى 
این بحث ها هم بوق هاى گوشخراشى است که گاهى 
به یک ناسزاى مودبانه و گاهى گستاخانه گره مى خورد.

انگار پایان دنیا اســت و دیگر وقت ندارى تا بین اینهمه 
آشفتگى و کالفگى ســال را نو کنى. همه شلوغى ها را 
جمع کنى تا اگر در فاصله اى کوتاه سکوتى یافتى آن را 

به روزى نو پیوند بزنى.
مثل یک جور تزریق امید به زندگى یا حس تولدى دوباره 
است، وقتى که ماهى هاى قرمز به ردیف کنار پیاده روها 
جا خوش مى کند و گل هاى ســنبل بنفش و صورتى و 
بوى سمنو و سبزه دماغت را پر مى کند. این احساسات 
زیبا با دحام و شلوغى و هیاهوى مردمى که انگار آخرین 
خرید عمرشــان را مى کنند مخلوط مى شود تا کمى از 

شور و حال روزهایى تازه را نوید دهد. 

حرفى نیست که لباس نو بخریم و روى انبوه لباس هاى 
قدیمى  مان تلنبارش کنیم، مشکلى نیست که یک جفت 
کفش دیگر هم به جاکفشى مان اضافه کنیم، اصًال اگر 
براى بچه ها سنگ تمام بگذاریم و از سر تا پایشان را نو 
کنیم بد که نیســت خیلى هم جذاب و خوب اســت اما 
گاهى یادمان مى رود که قرار اســت شــادى روزهاى 
نو را باهم جشــن بگیریم. به لطف اینهمه شکوفه و نو 
شــدن غم از دل بزداییم تا در این همهمه به سال جدید 
برسیم. تا شــیرینى رســیدن به عید را مزه مزه کنیم. 
پس اینهمه عجلــه و حرص زدن براى ته مانده ســال 

معنى ندارد.

همه در حال دویدن هستند، این آخر سالى

سرعت عقربه ها براى رسیدن به خط پایان سال  کاهش بیشتر صادرات
  اکوایران |صادرات کاالهاى غیرنفتى ایران 
پس از ثبت رکورد کم ســابقه در دى ماه امســال، 
کاهش 60 درصدى را در نیمه زمستان امسال تجربه 
کرد. بررسى ارزش میانگین هر تن کاال در صادرات 
و واردات کشور نشــان مى دهد در بازه یازده ماهه، 
واردات کشور 3/6 برابر گران تر از صادرات کاالهاى 
غیر نفتى بوده است. در یازده ماه اخیر ، حجم تجارت 
خارجى از مرز 100 میلیارد دالر گذشت و کاالهاى 
ایرانى 3/6 برابر ارزان تر از کاالهــاى وارداتى، در 

بازارهاى جهانى به فروش میرسند.

دنیاى فیلم در غرب 
  انتخاب| فرمانده کل سپاه پاســداران با بیان 
اینکه هنر غرب در مسیر غروب است، گفت: این هنر 
تحت تاثیر جاذبه هاى شــیطانى یا هنر نرم افزار ها و 
سخت افزار ها همچنان خود را پرفروغ نشان مى دهد، 
تمام هدف و فلسفه آن انحراف انسان از مسیر حقیقت 
است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمى با بیان 
اینکه دنیاى فیلم در غرب تمامًا براى ویران کردن 
فضاى ذهــن و تعادل ذهنى انسان ها ســت، گفت: 
غربى ها تــالش مى کنند ذهنیت هــا را آنگونه که 

مى خواهند بسازند.

حسن غفورى فرد درگذشت
حســن غفورى فرد دار فانى را وداع    تسنیم|
گفت. مرحوم حســن عفورى فرد که داراى مدرك 
دکتراى ذرات هســته اى بوده، ســوابق مدیریتى 
و اجرایى بســیارى در دوران جمهورى اسالمى از 
جمله وزارت نیرو، نماینده ادوار مجلس، استاندارى، 
رئیس ســازمان تربیت بدنى، عضو شوراى مرکزى 
حــزب موتلفه و رئیــس هیات بازرســى و نظارت 
شــوراى عالى انقــالب فرهنگى بوده اســت. این 
فعال سیاســى اصولگرا پس از تحمل بیش از یک 
سال بیمارى و چند روز بسترى شدن در بیمارستان 
صبح روز پنجشــنبه 18 اســفند در 79 ســالگى

 درگذشت.

20 میلیون پاداش بگیرید
  برنا | مجرى تامیــن برق اســتخراج رمز ارز 
شــرکت توانیر درباره پاداش به افــرادى که مراکز 
اســتخراج رمز ارز غیر مجاز را گــزارش مى دهند، 
اظهار داشت: بر اســاس میزان انرژى غیر مجازى 
که مرکز کشف شــده مصرف کرده است پاداش به 
افراد تعلق مى گیرد که سقف آن 20 میلیون تومان 
است. محمد خدادادى بهلولى گفت: اگر مرکز غیر 
مجاز در دســتگاه اجرایى دولتى باشد یا افرادى که 
از بودجه عمومى اســتفاده مى کنند پاداش تا سقف 
20 میلیون تومان و در مورد سایر مراکز تا سقف ده 

میلیون تومان است.

چرا سود سهام عدالت 
پرداخت نشد؟

  رویداد24  |مرحله نخست پرداخت سود سهام 
عدالت ســال مالى منتهى به 29 اسفند سال 1400 
اواخر آذرماه امسال به حســاب 43 میلیون و 740 
هزار سهامدار عدالت واریز شد و قرار بود مرحله دوم 
پرداخت سود نیز تا پایان ســال انجام شود. اما هنوز 
از واریز باقیمانده سود ســهام عدالت خبرى نیست. 
آخرین خبرها حاکى از آن اســت که 3 شرکت بیش 
از 15/2 همت از سود سهامداران عدالت را به حساب 
سمات واریز نکرده اند تا واریز مرحله دوم سود سهام 
عدالت تا پایان اســفندماه امسال در هاله اى از ابهام 

قرار داشته باشد.

جمله جنجالى حدادعادل 
  جماران| حداد عــادل در مصاحبه با شــبکه 
اینترنتى دانشگاه تهران گفت: آمریکا اگر نخواهد ما 
را به نوکرى بگیرد، این معادله گاوشیرده را اگر حذف 
کند، ما با آمریــکا هم مى توانیــم روابط اقتصادى 

داشته باشیم.

خورشید کیایى

شتاب فرار ســرمایه ها از ایران هر روز با 
سرعت بیشــترى اتفاق مى افتد تا جایى 
که گفته مى شود در 6 ماهه نخست امسال 
12 میلیارد دالر سرمایه از کشور فرار کرده 

است.
اگر آمارهاى رسمى را پى بگیریم به بانک 
مرکزى مى رسیم. این دستگاه مهم عرصه 
سیاستگذارى پولى کشور چندى پیش در 
جدیدترین گزارش فصلى خود آمار حساب 
سرمایه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در بهار امسال حساب سرمایه به بیش از منفى 10 میلیارد دالر رسیده است.

این آمار به معناى خروج سرمایه از کشور است که اکنون با شدت بیشترى رو به منفى شدن مى رود. کارشناسان اقتصادى 
معتقدند که اگر دولت سیاست هاى اقتصادى و اجتماعى خود را تغییر ندهد، سال آینده شاهد تشدید بحران ها به ویژه 

در حوزه اقتصادى خواهیم بود.
سید حمید حســینى، عضو اتاق ایران در این خصوص مى گوید: اگر وضعیت به همین منوال پیش برود سال آینده 

مشکالت عدیده اى دامن گیر کشور خواهد شد. 
به گفته این فعال اقتصادى وضعیتى که هم اکنون شاهد آن هستیم این را نشان مى دهد که وضعیت تورم باالى 40 
درصد را در سال آینده خواهیم داشــت، مگر اینکه دولت تغییرى در سیاست هاى پولى و ارزى داشته باشد و افزایش 
نرخ سود توسط بانک مرکزى نیز نشان مى دهد که دولت و بدنه کارشناسى و مدیریتى بانک مرکزى نیاین مساله را 

متوجه شده است.
به گفته این کارشناس، وضعیت اقتصادى کشور در سال آینده یکى از بزرگترین چالش هاى پیش روى کشور است و 
به جرات مى توان گفت همین امر دغدغه ذهنى اصلى مردم ایران نیز محسوب مى شود اما مشکالت اقتصادى همواره 
با خود سیلى از آسیب هاى اجتماعى را نیز در بر دارند که عدم ارایه راه حل براى آن باعث تشدید این مشکالت و ایجاد 
یک حس ناامیدى جمعى در بین مردم مى شود که آثار و تبعات خود را دارد و حتما باید از منظر اقتصادى و اجتماعى به 

صورت دقیق مورد بررسى قرار گیرد.
حسینى مى گوید: اگر تغییرات مثبت در سال آینده صورت گیرد، مى شود نرخ تورم را کاهش داد این در حالى است که 
دولت دسترسى خوبى هم به منابع ارزى با توجه به فروش نفت دارد و اگر اختصاص ارز به خرید کاالهاى اساسى نیز با 
یک استاندارد مناسبى و با نرخ پایین صورت گیرد مى توان قیمت ارز و نرخ تورم را در سال آینده کنترل کرد اما در غیر 

این صورت باید شاهد ادامه دار بودن روند فعلى باشیم.
آنطور که مشخص است، یکى از مهمترین مقاصد خروج ســرمایه از کشور بخش مسکن است که معموًال در کشور 
همسایه، ترکیه مورد توجه قرار مى گیرد. شاهد این مدعا هم داده هایى است که مرکز آمار این کشور منتشر کرده است. 

طبق این آمارها در ماه سپتامبر 2022 ایرانى ها رکوردار خرید ملک در این کشور بعد از روس ها بوده اند.
علل فرار سرمایه از کشور به چند عامل برمى گردد؛ عواملى همچون نوسانات نرخ ارز و کاهش ارز پول داخلى، فشارهاى 
تورمى که از ارزش دارایى هاى داخلى مى کاهد و عدم ثبات اقتصادى در کشور که قدرت ریسک سرمایه گذاران را در 

داخل مى گیرد و آنها ترجیح مى دهند در کشورهاى دیگر که از ثبات بیشترى برخوردارند سرمایه گذارى کنند. 
این مسائل باعث شده ســرمایه گذاران با ناامیدى روبرو شوند، ناامیدى که باعث شــده تا مردم براى حفظ سرمایه 
هاى خود اقدام به خروج آنها از کشور کنند و به کشــورهاى دیگر پناه ببرند،  آفتى که اکنون گریبان اقتصاد کشور را 

گرفته است. 

آفت خروج سرمایه از کشور
با فروش هفته گذشته سینماها، رتبه 
اول و دوم فروش امسال سینماهاى 
کشور به دو کمدى «مسعود اطیابى» 

اختصاص پیدا کرد.
مسعود اطیابى که ســال گذشته با 
کمدى دینامیت، گیشه 60 میلیاردى 
را تجربه کرد و توانســت کارگردان 
پرفروش ترین فیلم سال 1400 لقب 
بگیرد، براى امسال، کمدى انفرادى 

را از هفتم اردیبهشت به روى پرده فرستاد که این فیلم با نقش آفرینى رضا عطاران، مهدى هاشمى و احمد مهران فر، 
موفق شد با جذب حدود 2 میلیون و 500 هزار مخاطب، گیشه 77 میلیارد و 700 میلیون تومانى را به دست بیاورد.

فیلمى که به لحاظ ریالى و بدون در نظر گرفتن میزان تورم، تا امروز، پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى کشور است و 
اگر اجازه مى یافت که اکران خود را ادامه دهد، قطعا مى توانست حتى به مرز 90 میلیارد تومان نیز برسد.

بخارست دومین فیلم اطیابى است که به نوعى صف شکن آثارى بود که بعد از التهابات پائیز، به روى پرده مى رفتند. 
درحالى که بسیارى بر این باور بودند که اکران بخارست نخواهد توانست در آن شرایط، کمکى براى سینماى ایران 
باشد اما این فیلم از 24 آبان ماه تا هفته گذشته موفق شد با حدود 1 میلیون و 350 هزار مخاطب، گیشه اى 42 میلیارد 

و 350 میلیون تومانى داشته باشد.
2 فیلم اطیابى تاکنون حدود 3 میلیون و 800 هزار مخاطب داشته است که این آمار، حدود یک سوم 13 میلیون و 600 

هزار نفرى است که در سال جارى به سینما رفته اند
به این ترتیب، مسعود اطیابى در ادامه رکوردشکنى هاى چند سال اخیر خود، به کارگردانى تبدیل مى شود که دو فیلم 
ابتدایى جدول پرفروش ترین ها و پرمخاطب ترین هاى سینماى 1401 را در اختیار دارد و با گیشه 120 میلیارد تومانى، 

سینماگرى است که کمک بسیار ارزشمندى به اقتصاد سینماى کشور در سال جارى نموده است.

شرکت هاى اسباب کشى در استانبول مى گویند طى روزها و هفته هاى گذشته تقاضاى اثاث کشى به خارج از این 
شهر به نحوى بى سابقه افزایش یافته و در مواردى به 10 برابر رقم هاى سابق رسیده است.

در پى زلزله مهیب 7/6 ریشترى ماه گذشته در استان هاى جنوبى ترکیه، بیم تکرار چنین زلزله اى در اَبَر شهر استانبول 
ترکیه بسیارى را نگران کرده است. شهر استانبول روى گسل هاى فعال منطقه دریاى مرمره واقع است، گسل هایى 
که در گذشته هاى تاریخى زلزله هاى مرگبار و شدیدى را تجربه کرده است. با گذشت بیش از 500 سال از آخرین 
زلزله بزرگ در استانبول، طبق گفته کارشناسان، خطر زلزله هر آن این شهر را که در حکم مرکز اقتصادى ترکیه است 

تهدید مى کند. 
مشاوران امالك در دو استان مجاور استانبول ( ادیرنه و کیرك الرلى) مى گویند طى هفته هاى گذشته صدها قطعه 
زمین به شهروندان استانبول که دیگر نمى خواهند در این شهر پرخطر زندگى کنند، فروخته اند به نحوى که قیمت 

زمین و خانه در آن طى 1 ماه گذشته تا حدود 2 تا 4 برابر افزایش یافته است.
شهر استانبول به واســطه تاریخى و قدیمى بودن، داراى دهها هزار ساختمان ناامن و فرسوده است که کارشناسان 
هشدار مى دهند در صورت وقوع زلزله اى شدید و باالى 7 ریشتر، مى تواند به مرگ دهها هزار انسان و ریزش کامل 
بخش بزرگى از ساختمان هاى ناایمن آن بینجامد. از سوى دیگر خطر وقوع سونامى پس از زلزله احتمالى نیز بر شدت 

نگرانى ها افزوده است.

مرد 120 میلیارد تومانى سینماى ایران

فرار از استانبول!
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اجراى طرح کاال برگ در 
اصفهان

طرح کاالبرگ الکترونیک به زودى در استان اصفهان 
به صورت اختیارى اجرا مى شود. مدیر کل هماهنگى 
و امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان بــا بیان اینکه 
فروشگاه هایى که قرار است مجرى این طرح باشند از 
هفته جارى تجهیز مى شوند گفت: در این طرح مردم به 
میزان اعتبار خود مى توانند 10 کاالى اساسى را از این 

فروشگاه ها تهیه کنند.

پخت 30 تن آش نذرى 
به مناسبت سالروز میالد مبارك مهدى موعود (عج)، 
خیران و مردم کاشــان اقدام به پخت و توزیع 30 تن 
آش نذرى کردند. رییس ســازمان تبلیغات اســالمى 
کاشان گفت: هزینه پخت این آش از محل جمع آورى 
نذور مردمى تامین شده است. حجت االسالم مهدى 
بصیرتى افزود: بــراى طبخ ایــن آش 400 کیلوگرم 
لوبیا، 400کیلوگرم عدس، 1500 کیلوگرم برنج و750 

کیلوگرم سبزى و پیاز استفاده شده است.

اصفهان، رتبه اول 
صرفه جویى در مصرف برق

به ازاى هر مشترك برق در اصفهان، میانگین خاموشى 
از 120 به 98 دقیقه در سال رسیده که رتبه اول در کشور 
است. معاون بهره بردارى شرکت توزیع برق اصفهان 
گفت: با اســتفاده از سامانه هاى شناســایى خودکار 
مشکالت برق و دیگر نرم افزارهاى کاربردى، کاهش 
خاموشى ها در 13 منطقه زیر پوشش این شرکت محقق 
شده اســت.حمیدرضا آقایى افزود: در حدود 10 سال 
پیش، خاموشى به ازاى هر مشــترك، 850 دقیقه در 
سال بود. وى گفت: در بین 39 شرکت توزیع برق کشور 
به غیر از اصفهان، هم اکنون باالترین خاموشى به ازاى 
هر مشترك، هزار و 400 دقیقه در سال است که 14 برابر 
فاصله با ما دارد و میانگین کشورى هم 450 دقیقه است.

هفت سین ویژه
 در میدان امام حسین(ع)

مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهان گفت: امسال در 
ایام نوروز هفت سین ســنتى ویژه، تلفیقى از هنرهاى 
اصیل صنایع دستى و معمارى اصفهان، در میدان امام 
حسین (ع) گسترده مى شــود. میثم بکتاشیان تصریح 
کرد: اقداماتى از جمله کاشت و گل آرایى فضاهاى سبز، 
پاك سازى محالت و امحاى دیوارنویسى ها، هماهنگى 
با پارکینگ ها، نظافت و رنگ آمیزى محالت، ارتقاى 
سطح کیفى حاشیه رودخانه، چمن و گل کارى حاشیه 

رودخانه انجام شده است.

برگزارى جشنواره اقوام 
فریدونشهر

نخستین جشنواره اقوام پنجگانه شهرستان فریدونشهر 
برگزار شــد. در این جشــنواره که پنج قــوم گرجى، 
بختیارى، لر، ترك و فارس شهرســتان فریدونشهر 
حضور داشتند، در 25 غرفه لباس هاى محلى، سوغات و 
غذا هاى محلى، صنایع دستى، کیف و کفش و روسرى 
و شال دست دوز، کتاب هاى معرفى تاریخچه اقوام و 
ابزار آالت قدیمى اقوام شهرستان فریدونشهر به تماشا 

گذاشته شده است. 

رفع تصرف  از 529 هکتار 
اراضى ملى 

فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهــان از رفع تصــرف 529 هکتار از 
اراضى ملى این استان در سال جارى خبر داد. سرهنگ 
علیرضا طاهرى افزود: رفع تصرف هاى مورد اشاره به 
دنبال اجراى 289 فقره حکم قضایى و خلع ید محقق 
شد. وى اضافه کرد: در ماه هاى اخیر 574 فقره پرونده 
تخریب به مساحت 2 هزار و 973 هکتار تشکیل شد 
و از طرفى 53 فقره پیشــگیرى از تصرف به مساحت 

55 هکتار داشتیم. 

خبر

در حالى که برگزارى کنســرت هاى شش ماه دوم سال 
در اصفهان از هفته گذشته آغاز شــده است،  بر اساس 
اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، بیشترین اجراهاى 
صحنه اى موســیقى در نیمه نخست امســال در کشور 
مربوط به اســتان اصفهان بوده و این در حالى است که 
معاون هنرى و ســینمایى اداره ى کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى گفته است: کنسرت هاى دیگرى نیز تا پایان سال 

در اصفهان برنامه ریزى شده است که برگزار خواهد شد.
او هم چنین خبر داده اســت که بــا افزایش قیمت بلیت 
کنســرت ها در اصفهان تا 30 درصد موافقت شده است: 
«اصفهان از معدود اســتان هاى برخوردار از هنرســتان 

موسیقى است و با توجه به ارائه آموزش هاى تخصصى 
در این زمینه و خاستگاه موســیقى در بین مردم منطقه، 
این موضوع طبیعى اســت کــه در این زمینــه پویاتر و 
داراى شرایط مناسب ترى باشــد. اصفهان، مهد هنر و 
مکتب موسیقى است و مردم این خطه عالقه وافرى به 
موسیقى فاخر و مکتبى دارند و آمارها نیز این موضوع را 

نشان مى دهد.»
بر اساس اعالم دفتر موســیقى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، 2 هزار و 68 کنسرت موسیقى در 6 ماه نخست 
سال 1401 در کشور برگزار شده که استان اصفهان با 218 

اجرا، پیش تاز بوده است.

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شــرکت آبفاى استان 
اصفهان گفت: مرکز بهداشت اصفهان سالمت آب اصفهان 

را تایید کرده و مشکلى در این زمینه وجود ندارد.
فهیمه امیرى با اشاره به اینکه شرکت آب منطقه اى استان 
ســال گذشــته مطالعاتى در مورد آالینده هاى نوپدید و 
شیمیایى در آب رودخانه زاینده رود انجام داد، خاطرنشان 
کرد: این مطالعات نشان داد که میزان آنتى بیوتیک ها در 
مسیر رودخانه بسیار کمتر از حد مجاز و در حد میکروگرم 
بود و آالینده اى که بر ســالمت آب مشــکل ایجاد کند، 

وجود ندارد.
امیرى در خصوص استفاده از سموم کشاورزى در اراضى 

کشاورزى اطراف سد و رودخانه زاینده رود و احتمال ورود 
آن به منابع آب، ابراز داشــت: در اطراف ســد زاینده رود 
زمین هاى کشاورزى وجود دارد و ما این نگرانى را با سازمان 
جهاد کشاورزى مطرح کردیم اما مسئوالن جهاد کشاورزى 
اعالم کردند به دلیل افزایش قیمت سموم کشاورزان تمایلى 
به استفاده از این ها ندارد و به صورت کنترل شده استفاده 
مى کنند؛ همچنین شــرکت آبفا در برنامه ایمنى آب شهر 
اصفهان این آالینده ها را پایش مى کند و هیچکدام از این 
سموم و آالینده هاى نوپدید در آب آشامیدنى مردم اصفهان 
وجود ندارد و با اطمینان سالمت آب شرب توسط شرکت آب 

و فاضالب و مرکز بهداشت استان تأیید مى شود.

آالینده تهدید کننده سالمت آب 
اصفهان نداریم

رکوردشکنى  اصفهان در 
برگزارى کنسرت

بى شک صادرات نقش مهمى در ثبات اقتصادى کشور 
دارد و در حوزه هاى مختلف کشاورزى، صنعتى و خدماتى 
موجب تحول چشــمگیر مى شــود. در این میان استان 
اصفهان به عنوان استانى استراتژیک و صنعتى تاثیرى 
پررنگ در مقوله ارزآورى داشته و مى تواند در صادرات که 

همسو با اشتغال و توسعه پایدار است گامى موثر بردارد.
در این رابطه رئیــس پارلمان بخش خصوصى اصفهان 
با اشــاره به نقش صادرات این اســتان معتقد است که 
به واسطه شــرایط این اســتان باید به سمت صادرات 

فراصنعتى برویم.
به اعتقاد مسعود گلشیرازى از آنجا که اصفهان در سند 
توســعه خود، بخش خدمات را محور قــرار داده الزم 
است بستر این خدمات را ایجاد کرده تا در کنار اصفهان 

صنعتى، اصفهان تجارى و فراصنعتى شکل گیرد.
او یکى از فرصت هاى بازارســازى اصفهان را کشــور 
روسیه دانسته و اعالم کرده که در این رابطه کنسرسیوم 
تخصصى براى صادرات محصوالت صنعتى به این بازار 

در دستورکار قرار گرفته است.
به گفته گلشیرازى بخش خصوصى مى تواند در شرایط 
کنونى کشــور، فعال تــر و موثرتر از پیــش در فضاى 

اقتصادى تاثیرگذار باشد.
وى با اشاره به شرایط کشور در پى تحریم ها و کاهش 
ارزش ریال تبدیل تهدید به فرصت را صادرات دانســته 
و اظهار داشــته: با صادرات خرد و صادرات محصوالتى 
به غیر از نفت و پتروشــیمى، مى توان با تکمیل زنجیره 
تولید از خام فروشى پرهیز و در جهت خلق ارزش افزوده 

و ایجاد اشتغال در اصفهان گام هاى موثرى برداشت.

بــه اعتقــاد گلشــیرازى،در ایــن برهه، الزم اســت 
تولیدکنندگان راهکارهاى توسعه بازار و توسعه فروش 

در بازارهاى صادراتى را تقویت نمایند.
آنطور که از سخنان رئیس اتاق بازرگانى برمى آید با نگاه 
به آینده نباید از فرصت ها چشــم پوشید و باید به سمت 
فعالیت هاى خدماتى گام برداشــت، در این رابطه هم 
باید اقتصاد در دست بخش خصوصى باشد و دولت باید 
در کنار بخش خصوصى کمک کنــد که از موانع صعب 

العبور عبور کند.
فرشته امینى، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان 
نیز همســو با باالترین مقام هیات رئیسه اتاق بازرگانى 
معتقد اســت: آماده ســازى مطالعات بازار کشورهاى 
هدف صادراتى کشورمان، ارائه آموزش هاى تخصصى 
براى مدیران صنعتى و پرســنل آنها و تشکیل میزهاى 
مشــاوره تخصصى براى کشــورهاى مختلف هدف، 
ایجاد شتاب دهنده تجارت بردار و تشکیل میزهاى بانک 
مرکزى و سازمان توسعه تجارت از جمله خدماتى است 

که مى تواند صادرات استان را بهبود بخشد.
به گفته کارشناســان، اصفهان جاى بیشــترى براى 
آالیندگى ندارد و همین موضوع باعث شده که صادرات و 
ارزآورى به استان موثرترین راهکارى قلمداد شود که مى 
تواند اصفهان را از مشکالتى که این استان صنعتى با آنها 

دست به گریبان است نجات دهد.
در این رابطه غالمرضا اخوان فرید مسئول کمیته کسب 
و کار و دانش بنیان اتاق بازرگانى نیز توســعه صادرات 
اصفهان و برون رفت اصفهان از مشــکالت آالینده ها 
را در ســایه توسعه شــرکت هاى دانش بنیان دانسته و 
مى گوید: در حال حاضر 6 هزار شــرکت دانش بنیان در 

اصفهان وجود دارد که مى توانند نقش مهمى در توسعه 
سرمایه گذارى و کسب و کار و صادرات در استان داشته 

باشند.
اگر به آمارهــا بنگریم به خوبى متوجه مى شــویم که 
اصفهان پتانسیل هاى زیادى از نظر واحدهاى صنعتى 
و معدنى و واحدهاى تولیدى صنفى و خدماتى دارد. آمار 
واردات و صادرات دوازده ماهه سال گذشته نشان مى دهد 
میزان صادرات و واردات استان نسبت به سال قبل از آن 
رشد داشته اســت. آهن، فوالد، مواد پتروشیمى، فرش 
ماشینى و محصوالت شیمى آلى بیشترین اقالم صادراتى 

اصفهان در سال 1400 را تشکیل مى دهد.
این اســتان همچنین با تولید 40 درصد از فوالد کشور 
براى سرمایه گذارى در این بخش مزیت بسیارى دارد. 
به عالوه این استان در حوزه طال با در اختیار داشتن 50 
درصد کارگاه هاى طالى کشور رتبه اول را در اختیار دارد.
مدیرکل صمت اصفهان چندى پیــش در همین رابطه 
اعالم کرده بود که باید چشم انداز مناسبى از کشورهاى 
هدف داشته باشــیم تا بتوانیم محصوالت مورد نیاز هر 
کشور را تولید کنیم چرا که رفت و آمد هیئت هاى تجارى 
به اســتان اصفهان نقش مهمى در توســعه اقتصادى 
استان ایفا مى کند و رایزنان اقتصادى مى توانند با اتخاذ 
تصمیمات درست، نقش پررنگى در توسعه تجارت ایفا 

کنند.
به گفته کمیلى، اصفهان هم از نظر سخت افزارى و هم 
از نظر زیرســاختى و نرم افزارى پتانســیل خوبى براى 
توسعه دارد و  این استان در حوزه صادرات و خدمات فنى 
مهندسى هم مى تواند فعالیت کندچرا که ارزش افزوده 

بسیار باالیى براى استان به دنبال خواهد داشت.

فرمولى که مى تواند اقتصاد استان را ارتقا ببخشد

باید در اندیشه اقتصاد فراصنعتى بود

«در حضور باد» در پردیس هنر اصفهان
نصف جهان   نمایش «در حضور باد» به نویسندگى 
بهــرام بیضایــى و کارگردانــى ایمــان جالل تا 
بیست ودوم اسفندماه در پردیس هنر اصفهان اجرا 

مى شود.
«در حضور باد» ســومین اثرى است که کارگردانى 
آن را ایمان جالل بر عهده داشته است. این نمایش 
یکى از آثار معروف بهرام بیضایى است که در سال 
1347 نوشته شده است. این نمایش، مضحکه اى از 
دنیاى پیرامون است و داســتان جنگ دو ابرقدرت 

است که بابى رحمى کامل براى دستیابى به قدرت 
بیشتر افراد بى گناه را فدا کرده و از هر تالشى براى 
فروپاشى دنیا دســت کم نمى گذارند و نکته جالب 
اینجاســت که به دنبال مقصر براى نابسمانى هاى 
دنیا مى گردند. این نمایش هر شــب ســاعت 18 و 
30 دقیقه به اجرا مــى رود و طول مدت نمایش یک 
ساعت است و عالقه مندان براى خرید این نمایش 
مى توانند به سایت گیشه هشت به نشانى الکترونیکى
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مریم محسنى
در واپســین روزهاى ســال و با نزدیک شدن به ایام 
نوروز، تردد درون شــهرى به طرز چشــمگیرى باال 
رفته است و یکى از مســائلى که در این روزها با آن 
روبرو هســتیم وضعیت چهــارراه ها و عــدم وجود 
پلیــس راهنمایى و رانندگى بر ســر بعضــى از این 

محل هاست.
با توجه به شــلوغى و ترافیک بیش از حد در روزهاى 
پایانى سال مى طلبد که تعداد پلیس هاى راهنمایى و 
رانندگى در خیابان ها و به خصوص در معابرى که تردد 

بیشترى در آن انجام مى شود بیشتر باشد تا با آشفتگى 
بیش از حد در خیابان ها روبرو نباشیم. 

در این روزها برخى به خود حق مى دهند که هر کجا 
که شد پارك کنند و این مساله نه تنها تردد را براى بقیه 
خودروها با زحمت روبرو مى کند بلکه باعث مى شود 

ترافیک بیشترى در این روزهاى شلوغ ایجاد شود.
به نظر مى رسد که در روزهاى پایانى سال خیابان ها 
و چهارراه هاى اصفهان نیازمند اهرم هایى هستند که 
باعث شــوند رانندگان خاطى کمتر بتوانند دیگران را 

دچار مشکل کنند.

قوانین را بیشتر گوشزد کنید!

مسکن در محاق 
نصف جهان   روزنامه «اقتصاد آینده» در شماره 18 
اسفندماه خود در گزارشــى با عنوان «کوتاه شدن 
دست دالالن با مســکن تدریجى» نوشته: «شاید 
پررنگ ترین وعده رئیسى را بتوان ساخت 4 میلیون 

در 4 سال قلمداد کرد.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «پس از سال 
ها کم کارى و عقب ماندگى در حوزه ساخت مسکن 
چنین نگاهى امیدوارى ها نسبت به تغییرى بزرگ 
و جبران عقب ماندگى در این حوزه را افزایش داد. 

این در حالى است که ساخت و تحویل کمتر از 300 
هزار واحد مسکونى به متقاضیان در بیش از یکسال 
و شش ماه از عمر دولت سیزدهم نشان مى دهد که 
همچنان سرعت ساخت مســکن به مراتب از نیاز 
کشور عقب تر اســت.»  گزارش روزنامه «اقتصاد 
آینده» مى افزاید: «بنابر تخمین آمار ازدواج در 10 
ســال آینده واحدهاى نیازمند تخریب و نوسازى و 
ناترازى تعداد مسکن در برابر خانوار کمبود 6 میلیون 

مسکن در کشور محرز است.»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

جانشین فرمانده انتظامى استان از دستگیرى اعضاى 
باند 4 نفره سارقانى که 200 میلیارد ریال اموال مردم را 
از منازلشان سرقت کرده بودند در عملیات کارآگاهان 

پلیس آگاهى این فرماندهى خبر داد.
سردار محمدرضا هاشــمى فر در این خصوص اظهار 
داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهى 
استان اصفهان در راستاى اجراى طرح بزرگ "ذوالفقار" 
به دنبال شکایت تعدادى از شهروندان ساکن در منطقه 
غرب شهر اصفهان مبنى بر سرقت از منازلشان موضوع 

را به صورت تخصصى دنبال کردند.
وى افزود: کارآگاهان پس از بررسى صحنه هاى وقوع 
جرم و جمع آورى آثار بجامانده از ســارقان و همچنین 
انجام یک سرى اقدامات تخصصى و پلیسى در نهایت 
رد پاى باندى متشکل از 4 نفر از سارقان سابقه دار را در 

این سرقت ها بدست آوردند.
جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان بیان 
کرد: با رصد هوشــمندانه صورت گرفته ســرانجام 
مخفیــگاه اعضاى ایــن باند شناســایى و بالفاصله 

کارآگاهان وارد عمل شــده و با اخذ دســتور از مرجع 
قضائى محــل را به محاصــره خــود در آورده و طى 
یک عملیات کامــًال دقیق و ضربتى هــر 4 متهم را 

دستگیر کردند.
وى از کشف مقادیرى طالجات، سکه و .. در بازرسى 
از مخفیگاه متهمان که ارزش آنها توسط کارشناسان 
مربوطه 80 میلیارد ریال برآورد شده خبر داد و تصریح 
کرد: سارقان هنگامى که با مدارك و مستندات و ادله 
محکم پلیس مواجه شدند صراحتًا به 11 فقره سرقت 
اموال از منازل شهروندان ساکن در غرب شهر اصفهان 

اقرار کردند.
هاشمى فر با بیان اینکه کارشناســان مربوطه ارزش 
مجموع اموال به سرقت رفته توســط این سارقان را 
200 میلیارد ریال ارزیابى کردند، خاطرنشان کرد: در 
این خصوص پرونده تشکیل و متهمان به براى انجام 
اقدامات قانونى تحویل مرجع قضائى شــدند و تالش 
براى دســتگیرى مالخران و کشــف اموال مسروقه 

کماکان در دستور کارآگاهان قرار گرفت.

سارقان 20 میلیاردى در اصفهان دستگیر شدند

آغاز فعالیت ستاد نوروزى شهردارى زرین شهر
نصف جهان   شهردار زرین شهر گفت: به دلیل تقارن 
عید نوروز و ماه مبارك رمضان پیش بینى مى شــود 
سفرهاى نوروزى امســال زودتر از سال هاى گذشته 
انجام شــود، از این رو کارکنان شــهردارى به دلیل 
گردشگرپذیر بودن زرین شهر در تالش هستند تا شهر 

را براى شهروندان و گردشگران مهیا کنند.
حسین اسماعیلى احمدى افزود: زرین شهر به دلیل قرار 
گرفتن در مسیر تردد چندین استان کشور و به لحاظ 
جاذبه هاى طبیعى و گردشگرى همواره در ایام نوروز 
شاهد تردد و اسکان قابل توجهى از مسافران نوروزى 
بوده از این رو تالش شده زیرساخت هاى الزم براى 
حضور گردشگران نوروزى در این شهر به خوبى فراهم 

شــود. وى اضافه کرد: رنگ آمیزى جداول و مبلمان 
شهرى، آســفالت و لکه گیرى معابر و گلکارى براى 
استقبال از بهار در حال انجام است و فضاى پارك ها، 

آمادگى الزم را براى پذیرش گردشگران دارند.
شهردار زرین شهر با اشــاره به فعالیت ستاد نوروزى 
زرین شــهر در دو بخش نوروز و ماه رمضان، گفت: 
فعالیت هاى فرهنگى شهردارى به نحوى برنامه ریزى 
شده اســت که مى تواند در هر دو بخش نوروز و ماه 
رمضان ادامه داشته باشد و براساس برنامه ریزى هاى 
انجام شده از اواسط این هفته ویژه برنامه هاى نوروزى 
وارد فاز اجرایى خواهد شد تا فضاى شهر رنگ شادى 

را به خود بگیرد.

توزیع 2000 اصله نهال در فریدونشهر
نصف جهان   شهردار فریدونشهر گفت: به مناسبت 
هفته درختکارى و با هدف ترویج فرهنگ کاشــت 
درخت، دو هزار اصله نهال میان شــهروندان توزیع 

مى شود.
ابراهیم باتوانى از آغاز طرح «پویش پیشــواز بهار» 
در فریدون شهر خبر داد و اظهار کرد: در این پویش 
در حوزه فضاى سبز شهرى اقداماتى از قبیل هرس 
درخت و درختچه، پرچین، رزها و پیچ ها، کندوکوب 

و کوددهى فضاى ســبز، اصالح جوى و تشــتک، 
جمع آورى خاك هاى مازاد، اجراى عملیات چال کود، 
واکارى کسرى گونه هاى گیاهى، کادربندى باغچه ها 
و آماده سازى بسترهاى گلکارى انجام مى شود. وى 
افزود: رفع ســد معبر، جمع آورى بازیافت کنندگان 
غیرمجاز، جمع آورى خاك هاى مازاد، بقایا و ضایعات 
گیاهى و همکارى براى اعزام ماشین آالت مورد نیاز 

از اقدامات حوزه خدمات شهرى است.

پهن شدن سفره هاى هفت سین در چمگردان
نصف جهان    شهردار چمگردان گفت: ستاد استقبال 
از مسافران نوروزى در شهر چمگردان فعالیت خود 

را آغاز کرده است.
على پوربافرانى با اشــاره به تکاپوى شــهردارى 
چمگردان براى استقبال از بهار و مسافران نوروزى 
بیان داشت: شهر ساحلى چمگردان همواره در ایام 
نوروز مقصد گردشگران زیادى از سراسر کشور بوده 
است، از این رو مدیریت شهرى در راستاى افزایش 
رفاه شهروندان، آسایش مسافران نوروزى و زیبایى 

بصرى شــهر در فصل بهار اقدامات متعددى را در 
دســتور کار قرار داده و در تالش اســت تا رضایت 

شهروندان و مسافران را جلب کند.
وى افزود: در قالب طرح استقبال از بهار، برنامه هایى 
از جمله هرس درخت و درختچه، کاشــت گل هاى 
فصلى و درختــان زینتى، کندوکــوب و کوددهى 
فضاهاى سبز شهرى، نظافت عمومى محالت شهر 
و رنگ آمیزى جداول سطح شهر در دستور کار قرار 

گرفته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: متاسفانه وضعیت 
آلودگى اصفهان به مرز اشباع رسیده است.

مهدى طغیانى اظهار داشت: اصفهان دو منشاء آلودگى 
مهم دارد یکــى از آنها مربوط آلودگى شــهرى و منابع 
متحرك مى شود که بخشــى از آنها شامل خودروهاى 
داخل شهر شده و بخشــى از آنها مربوط به ماشین هاى 
سنگینى مى شود که مواد اولیه و محصوالت را حمل و 

نقل مى کنند.
وى افزود: دومین منشــا آلودگــى در اصفهان، صنایع 
بزرگ و شهرك هاى صنعتى متعدد اطراف شهر هستند 
و متاسفانه آلودگى شهر به حد اشباع رسیده و اصفهان در 
تمام طول سال آلوده است و به همین خاطر باید مراقب 

باشیم آلودگى جدیدى را به وجود نیاوریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى تصریح 
کرد: توسعه صنعت در شعاع نزدیک به اصفهان وضعیت 

آلودگى این شهر را تشدید مى کند.

آلودگى اصفهان به مرز 
اشباع رسیده است
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اطالعات ارائه شده نشان مى دهد که لپ تاپ هاى دل G۱۵ و 
G۱۶ از تراشه اینتل نسل سیزدهم بهره مى برد.

 G۱۵ شرکت «دل» به تازگى لپ تاپ هاى جدید خود را به نام 
و G۱۶ رونمایى کرده است و قصد دارد طى ماه جارى آن ها 
را وارد بازار آمریکا کند. این محصوالت ابتدا در نمایشــگاه 
CES۲۰۲۳ رونمایى شــد، امــا شــرکت دل در آن زمان 

اطالعاتى درباره آن ها ارائه نکرد.
لپ تاپ هاى جدید شرکت دل با جدیدترین سخت افزار اینتل 
و انویدیا عرضه خواهند شــد، بدین معنا که از پردازنده هاى 
نسل سیزدهم و پردازنده گرافیکى RTX انویدیا بهره مى برند. 
به نظر مى رسد که هر دو لپ تاپ دل G۱۵ و G۱۶ به پردازنده 
۱۳۹۰۰HX-Core i۹، حداکثــر 32 گیگابایــت حافظه رم 

DDR۵ قابل ارتقا، کارت گرافیــک RTX۴۰۷۰ و ظرفیت 

ذخیره ســازى تا دو ترابایت مجهز خواهند شد. اصلى ترین 
تفاوت دو محصول یادشده، اندازه نمایشگر آن ها است.

افرادى که لپ تاپ Dell G۱۵ را انتخاب مى کنند، مى توانند 
بین صفحه نمایش 15.6 اینچى با نرخ نوسازى 120 هرتز، 
وضوح تصویر Full HD و روشنایى 250 نیت و نمایشگر 165 
هرتز با روشنایى 300 نیت یکى را انتخاب کنند، درحالى که 
لپ تاپ دل G۱۶ داراى نمایشگر بزرگ تر 16 اینچى با وضوح 
تصویر 1600 * 2560 پیکسل و روشنایى 300 نیت است که 

با نرخ نوسازى 165 یا 240 هرتز در دسترس قرار مى گیرد.
مدل هاى پایه لپ تاپ هاى دل G ۱۵ و G۱۶ با پردازنده هاى 
گرافیکى Raptor Lake اینتــل و Nvidia RTX به ترتیب 
با قیمــت 899 دالر و 1499 دالر آمریکا عرضه مى  شــوند. 

لپ تاپ هاى جدید دل چه ویژگى هایى دارند؟
اطالعات ارائه شده نشان مى دهد که لپ تاپ هاى دل G۱۵ و 

G۱۶ از تراشه اینتل نسل سیزدهم بهره مى برد.
 G۱۵ شرکت «دل» به تازگى لپ تاپ هاى جدید خود را به نام
و G۱۶ رونمایى کرده است و قصد دارد طى ماه جارى آن ها را 
 CES وارد بازار آمریکا کند. این محصوالت ابتدا در نمایشگاه
2023 رونمایى شد، اما شــرکت دل در آن زمان اطالعاتى 

درباره آن ها ارائه نکرد.
لپ تاپ هاى جدید شرکت دل با جدیدترین سخت افزار اینتل 
و انویدیا عرضه خواهند شــد، بدین معنا که از پردازنده هاى 
نسل سیزدهم و پردازنده گرافیکى RTX انویدیا بهره مى برند. 
به نظر مى رسد که هر دو لپ تاپ دل G۱۵ و G۱۶ به پردازنده 
۱۳۹۰۰HX-Core i۹، حداکثــر 32 گیگابایــت حافظه رم 
DDR۵ قابل ارتقا، کارت گرافیــک RTX۴۰۷۰ و ظرفیت 

ذخیره ســازى تا دو ترابایت مجهز خواهند شد. اصلى ترین 
تفاوت دو محصول یادشده، اندازه نمایشگر آن ها است.

فرادى که لپ تاپ Dell G۱۵ را انتخاب مى کنند، مى توانند 
بین صفحه نمایش 15.6 اینچى با نرخ نوسازى 120 هرتز، 
وضوح تصویر Full HD و روشنایى 250 نیت و نمایشگر 165 
هرتز با روشنایى 300 نیت یکى را انتخاب کنند، درحالى که 
لپ تاپ دل G۱۶ داراى نمایشگر بزرگ تر 16 اینچى با وضوح 
تصویر 1600 * 2560 پیکسل و روشنایى 300 نیت است که 

با نرخ نوسازى 165 یا 240 هرتز در دسترس قرار مى گیرد.
مدل هاى پایه لپ تاپ هاى دل G۱۵ و G۱۶ با پردازنده هاى 
گرافیکى Raptor Lake اینتل و Nvidia RTX به ترتیب با 

قیمت 899 دالر و 1499 دالر آمریکا عرضه مى  شوند.

گزارش ها از تایوان نشان مى دهد که اپل انتظار دارد 
 Bionic A۱۷ 35 درصد بهره ورى انرژى را از چیپست
که طبق گزارش هاى TSMC بر اساس فرآیند فناورى 

3 نانومترى FinFet ســاخته شده است، 
بهبود بخشد.

برخى منابــع داخلــى در اپل فاش 
کرده انــد کــه این یــک ویژگى 
کلیــدى خواهد بود کــه همراه 
با دوربین جدید و پورت شــارژ 
USB-C، تقاضــاى جایگزین را 

در میان کاربران آیفون افزایش مى دهد.طبق گزارش 
دیجى تایمز، اپل کل اولین دوره تولید تراشــه هاى 3 
نانومترى TSMC را خریدارى کرده است و آن را به تنها 
شرکت گوشى هاى هوشمند با چنین نیمه رسانا در سال 

2023 تبدیل کرده است.
کوالکام و مدیاتک به دلیل هزینه هاى 
باالى تولید، فعًال راه حل هاى 
خود را توســعه نخواهند داد.
سامســونگ در حال حاضر بر 
روى فناورى پردازش 3 نانومترى 

خود ریسک زیادى کرده و همانطور که این شرکت 
گفته اســت، بدون هزینه کردن نودهاى قدیمى 65 تا 
130 نانومترى به توســعه آن ادامه خواهد داد.انتظار 
مى رود اپل از A۱۷ بایونیک براى آیفون 15 پرو و آیفون 
15 پرو مکس اســتفاده کند.این گوشى ها همچنین با 
طراحى تازه، دوربین پریســکوپ و دکمه هاى صدا و 
پاور جدید عرضه مى شوند.آیفون 15 و آیفون 15 پالس 
احتماًال بایونیک A۱۶ دارند؛ اگرچه پس از اینکه اتحادیه 
اروپا به طور مؤثر اپل را مجبور به کنار گذاشــتن پورت 

الیتنینگ کرد، از USB-C استفاده خواهند کرد.

اگر کاربر اندروید هستید و اغلب از برنامه گوگل کروم 
استفاده مى کنید، حواســتان به هشدارهاى مهم گوگل 

درباره سایت هایى باشد که قصد بازدید از آن ها را دارید.
 گوگل با پنج عبارت مهم بــه کاربران در مورد محتواى 
خطرناك، گول زننده و گمراه کننده به کاربرانش هشدار 
مى دهد. این غول فناورى توضیح مى دهد: «تشخیص 
فیشینگ و بدافزار به طور پیش فرض روشن است. وقتى 
روشن است، ممکن است پیام هاى زیر را ببینید. اگر یکى 
از این پیام ها را مشاهده کردید، توصیه مى کنیم وارد سایت 
نشوید.»اولین عبارتى که باید مراقبش باشید این است: 

«سایت پیش رو حاوى بدافزار است.» معناى این هشدار 
واضح است. یعنى اگر وارد سایت شوید، مجرم سایبرى 
مى تواند محتواى خطرناکى روى دستگاه شما نصب کند.

عبارت «سایت پیش رو گمراه کننده است» یعنى مى تواند 
یک سایت فیشینگ باشد و شــما را وادار کند اطالعات 
مهمى وارد کنید و سپس اطالعات شما را بدزدد. ممکن 
است عبارت «سایت مشکوك» را براى سایتى مشاهده 

کنید که گوگل احتمال مى دهد خطرناك باشد.
هشدار خطر دیگرى از سوى گوگل این است که «سایت 
پیش رو حاوى برنامه هاى مضر اســت.» اگر ســایتى 

پتانسیل نصب برنامه هاى کالهبردارانه روى دستگاه 
شما را داشته باشد، این پیام ظاهر مى شود.آخرین عبارت 
هشداردهنده گوگل این است که «این صفحه در تالش 
است تا اسکریپت ها را از منابع احراز هویت نشده بارگیرى 
کند.» این یعنى سایتى که قصد بازدید از آن را دارید امن 
نیســت و ممکن است هک شــود.وقتى گوگل هشدار 
مى دهد که «با احتیــاط دانلود کنید» چــرا که بعضى 
سایت ها سعى مى کنند با این پیام که دستگاه شما داراى 
ویروس است، شما را ترغیب کنند که نرم افزارهاى مضر 

نصب کنید و باید حواستان باشد که در دامشان نیفتید.

امروزه با پیشرفت فناورى هوش مصنوعى و پررنگ 
شدن نقش پیام رسان ها، اســتفاده از چت بات ها در 
شرکت ها به عنوان وسیله اى براى ارتباط با مشترى 
روزبه روز در حال افزایش است، بنابراین اگر به دنبال 
کسب اطالعات بیشتر در از این زمنیه هستید با همراه 

شوید.
 به طور حتم امــروزه براى بســیارى از کاربران این 
ســوال پیش آمده که چــت بات چیســت و چه نوع 
کاربــردى دارد؟ بنابرایــن ما در این گزارش ســعى 
مى کنیم به معنا و مفهوم ان و نیز کاربرد ومزایاى آن

 بپردازیم.
باید گفت که منظور از بات چیست؟ بات یک نرم افزار 
یا برنامه است که مى توانند به صورت خودکار وظایفى 

را بدون دخالت انسان ها انجام دهند. 
چت بات ها در حقیقت یک ســرویس مبتنى بر چت 
هســتند که به مشــتریان خدمات دهــى مى کنند و 
به پرســش هاى آن ها پاســخ داده و به مشــتریان

 اطالعات رسانى مى کنند. 
چت بات ها قابلیت بارگذارى روى هر بستر مبتنى بر 
چت و پیام رسان را دارند. به بیان دیگر چت بات ها یک 
سرى برنامه نرم افزارى هســتند که در ساخت آن ها 
 (NLP) از هوش مصنوعى و زبان پــردازش طبیعى
استفاده شده تا بتوانند با کمترین میزان هزینه به درك 
درستى از خواســته افراد رسیده و آن ها را به نتیجه 

دلخواهشان برساند.
همچنیــن chatbot یــا چــت بات 

یک نرم افــزار هــوش مصنوعى 
(AI) اســت که مى تواند از طریق 
برنامه هاى پیام رسان، وب سایت ها، 

اپلیکیشــن هاى موبایلى و یا تلفن، 
مکالمه (چت) بــا یک کاربــر را به زبان 

طبیعى شبیه سازى کند. 
چت بات ها اغلب به عنوان یکى از پیشــرفته ترین و 
کارآمدترین ابزار، جهت تعامل بین انســان و ماشین 

محسوب مى شوند.
 (NLP) درواقع چت بات ها که از پردازش زبان طبیعى 
استفاده مى کنند، نمایانگر تکامل سیستم پاسخگویى 

به سواالت هستند.
براســاس این گزارش به بیانى دیگــر چت بات ها، 
دستیار هایى مجازى براى تجربه کاربرى بهتر هستند 
چرا که در امــور مختلفى اعم از فــروش، بازاریابى، 

خدمات پس از فروش و ... کاربرد دارند.
 به عبارتى دیگــر مى توان گفت چــت بات ها براى 
مکالمه با انســان ها، گفتار انسانى را به صورت کتبى 
یا گفتارى تقلید مى کنند. دسترسى به این ربات هاى 
جذاب و کاربردى از طریــق برنامه هاى تحت وب یا 

اپلیکیشن ها امکان پذیر است.

امروزه اســتفاده از این بات هاى هوشــمند بیشتر در 
خدمات به مشــترى بوده تا بتــوان رضایت 
مشترى را آســان تر جلب کرد. از سایر 
نکات مثبت آن مى توان به نداشتن 
محدودیت زمانى و مکانى اشاره کرد 
که همین امر ســبب نیاز به نیروى 
انسانى کمتر در کسب وکار ها مى شود. 
چت باتى که به خوبى ســاخته شــده 

کار هاى زیر را انجام مى دهد:
براى درك و فهم سواالتى که افراد از آنان پرسیده اند 
از داده هاى مکالمات قبلى (در صورت وجود) استفاده 
مى کنند. پاسخ هاى صحیح در دوره آموزش را آنالیز 
مى کند. از ماشین لرنینگ (Machine Learning) و 
پردازش زبان طبیعى براى یادگیرى متون و پیشرفت 

دائمى در پاسخ هاى آینده خود استفاده مى کند.
به نرم افزارى که از طریق هوش مصنوعى و پردازش 
زبان طبیعى ساخته مى شود، چت بات مى گویند که بر 
اساس استفاده از هوش مصنوعى و دستورالعمل هاى 
از پیش تعیین شده، طبقه بندى مى شوند. این بات ها 
به دلیل مزایاى مختلفى اعم از هزینه کم، دسترسى 
24 ســاعته، جمع آورى داده و … کاربرد زیادى در 
مارکتینگ دارند و شرکت هاى بزرگ زیادى از جمله 
گوگل، مایکروســافت و … از این فناورى اســتفاده 

مى کنند. 
البته شــایان ذکر اســت که به مرور زمــان حضور 

چت بات هــا در دنیاى مارکتینگ پررنگ تر شــده و 
کاربردشان نیز افزایش مى یابد.

مزیت اصلى چت بات ها آن اســت که به کمکشان، 
دیگر الزم نیست مشتریانتان براى رسیدن به اطالعات 
مورد نیازشــان به گفتگو هاى طوالنى و خسته کننده 

بخش خدمات مشتریان مراجعه کنند.
 چت بات ها اطالعــات الزم را در زمانى کم به افراد 
مى دهند و عالوه بر آن مى توانند به خریدار شخصى، 
دوســت و حالل مشــکالت مشتریان شــما تبدیل

 شوند.
 به عنوان مثال در بخش بازاریابى چت بات ها مى توانند 
مشتریان را به سمت اطالعاتى که در جستجوى آن 
هســتند راهنمایى کنند، به آن ها الهام ببخشند یا در 
انتخاب محصوالت به مشــتریان کمک کنند و یا با 
خودکار کردن فرآیند هاى الزم، بهره ورى کارمندان 

را افزایش دهند.
جمــع آورى داده از مشــترى، افزایــش فــروش، 
در دســترس بودن و کاهــش هزینه هــا و افزایش 
رضایت مشــترى از عمده مزایاى چت بات به شمار 

مى رود. 
همچنین در کنار این مزایا هــر فناورى یا تکنولوژى 
براى خود معایبى دارد. نداشــتن احساس، دشوارى 
در ســاخت و جواب دهى به ســواالت کوتــاه و نیاز 
به نگهــدارى نیــز از عمــده معایب چــت بات ها

 است.

آینده چت بات ها چگونه خواهد بود؟
چت بات ها بیشتر شبیه انسان مى شوند!

تجزیه و تحلیل عمیق رفتار مشترى براى هدایت آن.
استفاده از هوش مصنوعى در مراکز تماس.

تجربه مشترى باعث پذیرش چت بات ها مى شود.
چت بات ها پرداخت ها را به صــورت خودکار انجام 

مى دهند.
چت بات ها به بخشــى جداناپذیــر از زندگى روزمره 

تبدیل خواهند شد.

چگونه یک chatbot داشته باشیم؟
چت بات ها یا دســتیار هاى مجازى به اتوماســیون 

از  برخــى  کــردن 
عملکرد هاى اصلى 
کســب وکار مانند: 
پشتیبانى  فروش، 

و بازاریابــى کمک 
مى کننــد. در ادامــه 

مراحل ایجــاد یک 
ذکــر  را   chatbot

کرده ایم:
اهــداف شــغلى خــود را 

مشخص کنید: فعالیت هایى از 
کسب وکارتان که باید به صورت 
خودکار انجام شــوند را مشخص 

کنید. درواقع چت بات هاى شما باید دقیقًا چه کارى 
انجام دهند؟

براى تعامل با مشــتریان خود کانال هاى مناســب 
انتخاب کنیــد: کانال هایــى که مشــتریان ترجیح 
مى دهند در سراسر وب سایت، اپلیکیشن هاى موبایلى، 
مسنجر فیسبوك، تلگرام یا سایر سیستم عامل هاى 
پیام رسان تان با شــما ارتباط برقرار کنند را شناسایى 

کنید.
Chatbot خود را براى پاســخگویى درست، آموزش 

دهید: بسته به نیاز هاى شغلى تان مى توانید سواالت 
جامع متــداول را بــه chatbot خود منتقــل کنید. 
این موضوع به ربــات کمک مى کند تا پاســخ هاى 
مربوطه را به مشــتریان یــا بازدیدکنندگان تان ارائه

 دهد.بــه ربات خود صدا و شــخصیت دهید: شــما 
مى توانید با ارائه نام و تصویــرى که پیام تجارى تان 

را تکمیل مى کند، شخصیت ربات خود را ارتقا دهید.
یک رویکرد متعادل ایجاد کنید: ممکن اســت گاهى 
استفاده از چت بات ها، خیلى هم نتیجه بخش نبوده و 
مشتریان در برخى موارد به دنبال پشتیبانى از طریق 

گفتگوى انسانى باشند. 
شــما مى توانید تعریف کنید مشــتریان تان در کدام 
مرحله خاص، مى توانند فرصتى براى ارتباط با عامل 

انسانى پیدا کنند.
 chatbot تست، راه اندازى و تکرار: بعد از اینکه جریان
خود را تعیین کردید، مى توانید کارآیى آن را تســت 
کنید. هنگامــى که chatbot را راه انــدازى نمودید، 
عملکرد ربات را بســنجید و هر از گاهــى این کار را 

تکرار کنید.

لپ تاپ هاى جدید دل 
چه ویژگى هایى دارند؟

5 هشدار مهم گوگل براى کاربران اندرویدعواملى که تقاضا براى آیفون را افزایش مى دهد

چت بات چیست و چه آینده اى در انتظار چت بات هاست؟

ریان شــما تبدیل

ت بات ها مى توانند 
ه در جستجوى آن

 الهام ببخشند یا در 
ن کمک کنند و یا با 
هره ورى کارمندان 

زایــش فــروش، 
زینه هــا و افزایش 
ى چت بات به شمار 

اورى یا تکنولوژى 
 احساس، دشوارى 
الت کوتــاه و نیاز
ایب چــت بات ها

تبدیل خواهند شد.

tچگونه یک chatbot داشته باشیم؟
اتوماســیون چتبات ها یا دســتیار هاى مجازى به

از  برخــى  کــردن 
عملکرد هاى اصلى 
کســب وکار مانند: 
پشتیبانى  فروش، 

و بازاریابــى کمک 
مى کننــد. در ادامــه 

مراحل ایجــاد یک 
ذکــر  را   chatbot

کرده ایم:
اهــداف شــغلى خــود را 
مشخص کنید: فعالیت هایى از

کسب وکارتان که باید به صورت 
خودکار انجام شــوند را مشخص 

 (NLP) زش طبیعى
یزان هزینه بهدرك
 آن ها را به نتیجه 

بات 
ى
ق 
ا، 
فن،

 به زبان 

امروزه اســتفاده از
مشمشممشممشمشمشمشمشمممشمشممشمششمشه مممش خدمات ب
مشترى
نکا
مح
که
انسا
چت ب
رکار هههههههههههههه

Fin ســاخته شده است، 

خلــى در اپل فاش
ین یــک ویژگى 
 بود کــه همراه

پورت شــارژ  و
ـاى جایگزین را 

شرکت گوشى هاى هوشم
2023 تبدیل کرده است.
کوالکام

باال
خ
سا
روى فن

در اجراى ماده 225 اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت فنى مهندسى پاکان تحکیم 
ایرانیان در حال تصفیه(سهامى خاص)به شماره ثبت 65709 و شناسه ملى 14009467073که آگهى 
انحالل آن در صفحه43 روزنامه رسمى کشور به شماره 22510 مورخ : 1401/04/09 درج گردیده است 
دعوت به عمل مى آید تا ظرف مدت حداکثر 6ماه  از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول با ارائه مدارك مثبته 
ادعاى خود به مدیر تصفیه آقاى  محسن کمال بروجردى به شماره همراه 09132885364   مستقر در  
 استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله صفه ، بزرگراه شهید کشورى ،
 خیابان زیتون ، پالك 0 ، مجتمع مســکونى زیتون ، بلوكb 3 جنوبى ، طبقه همکف - کد پســتى :

  8169814411 مراجعه نمایند.
بدیهى است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعاى احتمالى که خارج از مدت فوق به شرکت 

منعکس گردد مسئولیتى نخواهد داشت.
آدرس:  استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله صفه ، بزرگراه شهید 

کشورى ، خیابان زیتون ، پالك 0 ، مجتمع مسکونى زیتون ، بلوك b 3 جنوبى ، طبقه همکف

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت فنی مهندسی
 پاکان تحکیم ایرانیان در حال تصفیه (سهامی خاص )

به شماره ثبت : ۶۵۷۰۹ و  شناسه ملی :  ۱۴۰۰۹۴۶۷۰۷۳ 

مدیر تصفیه شرکت فنی مهندسی پاکان تحکیم ایرانیان در حال تصفیه- محسن کمال بروجردی

نوبت دوم

گوگل یک ترفند بسیار هوشــمندانه در میلیون ها گوشى اندرویدى ایجاد کرده است 
که وقتى در خانه هســتید، جادوى خود را انجام مى دهد. بر اساس یک قابلیت جدید 
کاربران گوشى هاى اندروید این امکان را مى یابند که بدون نیاز به قفل تلفن همراه، 

وارد گوشى خود شوند.
 یک تنظیم ساده مى تواند فورا اندروید شــما را ارتقا دهد و البته استفاده از آن کامال 
رایگان است.این تنظیم ساده «قفل هوشمند» (Smart Lock) نام دارد و استفاده از 
گوشى هوشمند شما را در خانه بسیار آسان مى کند.این ویژگى به شما این امکان را 
مى دهد که براى دسترسى سریع به تلفن اندرویدى خود، راه گریزى ایجاد کنید. معموال 
براى استفاده از گوشى باید قفل گوشى اندرویدى خود را باز کنید. اما «قفل هوشمند» 
مى تواند به شما امکان دهد خانه خود را به عنوان یک مکان قابل اعتماد اضافه کنید 

تا در خانه بدون نیاز به باز کردن قفل گوشى بتوانید از تلفن همراه خود استفاده کنید.
این بدان معناست که وقتى گوشى اندرویدى شما بداند که در خانه هستید، قفل تلفن 
شما از بین مى رود. پس از آن مى توانید بسیار راحت تر از تلفن خود استفاده کنید. نکته 
آشکار یا حتى تا حدى خطرناك نیز  این است که وقتى در خانه هستید، هر کسى مى 
تواند به تلفن اندرویدى شــما دسترسى داشته باشــد. این ممکن است براى شرایط 
شخصى شما خوب باشد. البته  شاید شــما کامال نیز به اعضاى خانواده خود اعتماد 

داشته باشید.
ویژگى قفل هوشمند زمانى که در خانه هستید، یکى از محافظ هاى اصلى گوشى شما 
را از بین مى برد. اگر محل کار یا دفتر خود را به عنوان مکان مورد اعتماد اضافه کنید، 

باید بیشتر محتاط باشید.
براى دسترسى به این قابلیت ابتدا باید گوشى را به روز کرد، براى این کار ابتدا با رفتن 
به Settings > System > System Update  بروید و مطمئن شــوید که گوشى 
اندروید خود را بــه روز کرده اید. اکنون براى فعال کردن قفل هوشــمند گوگل، وارد 

برنامه تنظیمات شوید.
سپس Security > Advanced Settings > Smart Lock را انتخاب کنید. وقتى از 
 Trusted Places شما خواسته شد باید دوباره قفل گوشى خود را باز کنید. سپس به

بروید و مکانى را اضافه کنید که به عنوان «ایمن» (safe) تعیین شده است.
وقتى در آن مکان هستید، تلفن شما براى استفاده باز مى ماند . تا زمانى که به طور مکرر 
از آن استفاده مى کنید، پس از اولین باز کردن قفل در آن مکان، قفل آن باز مى ماند. 
اما اگر به مدت چهار ساعت از تلفن خود استفاده نکنید یا گوشى مجددا راه اندازى شود، 

باید دوباره قفل آن را باز کنید.

یک روش ساده براى هوشمند کردن قفل صفحه گوشى
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هرچند با پیشرفت علم پزشکى، میانگین عمر افراد نسبت به گذشته 
افزایش داشته است، راز عمر طوالنى و تندرستى از معما هایى است 

که همواره ذهن بسیارى از افراد را درگیر مى کند.
دانشــمندان پاســخ این معما را در فرمول هاى پیچیده اى از جمله 
روابط اجتماعى، عادت هاى خوب، میزان شــادى، محیط مناسب و 
هدفمندى پیدا کرده انــد. با این حال، شــاید مهم ترین علت غذا و 

نوشیدنى باشد که مصرف مى کنیم.
دن بوتنر، روزنامه نگار و مستندساز نشنال جئوگرافیک، در گفتگو با 
پادکست موسسه جهانى سالمت، درباره برنامه غذایى و نقش آن در 

افزایش طول عمر صحبت کرده است.
بوتنر در سال 2008 کتابى با عنوان «مناطق آبى: 9 درس براى عمر 
طوالنى تر از افرادى که عمر طوالنى داشته اند» منتشر کرد، که به 

یکى از کتاب هاى پرفروش تبدیل شد.
او براى اولین بار «مناطق آبى» زمین را شناســایى کرد، پنج مکان 
ســاحلى که مردم از نظر آمارى عمر طوالنى تر و زندگى سالم ترى 

دارند.
مناطقى که او ســبک تغذیه آن ها را بررسى کرده است عبارت اند از 
ایکاریا در یونان، ســاردینیا در ایتالیا، اوکیناوا در ژاپن، لوما لیندا در 

کالیفرنیا و نیکویا در کاستاریکا.
او در گفتگو با پادکست موسسه جهانى ســالمت، درباره تاثیر آب 

و به تبــع آن گیاهان متنوع مناطــق آب خیــز، در مقابل غذا هاى 
فراورى شده در شــهرها، بر طول عمر انسان مى گوید و به غذا هاى 
خانگى دهقانان اشاره مى کند که خیلى سریع آماده مى شوند. مردم 
این منطقه نوشــیدنى هایى مثل قهوه، چاى و شراب مى نوشند و در 
برنامهغذایى شــان از اصولى پیروى مى کنند کــه در ادامه به آن ها 
خواهیم پرداخت.در ادامه این مطلب، 9 نکته کلیدى از فلسفه بوتنر 
در مورد برنامه غذایى مناطق آبى را به طور خالصه بررسى مى کنیم.

1) سبزیجات بیشترى مصرف کنید
95 درصد غذا هاى ما از گیاه یا محصولى گیاهى اســت. از لوبیاها، 
سبزى ها مخصوصا اسفناج و کلم پیچ، سیب زمینى شیرین، آجیل و 

دانه ها و غالت سبوس دار استفاده کنید.

2) کمتر گوشت مصرف کنید
مردم چهار منطقه از پنج منطقه مورد بررسى بوتنر گوشت مصرف 
مى کنند، اما بــه مقدار کم و به عنوان غذاى خاص جشــن یا غذاى 

جانبى کوچک.
بیش از دو بار در هفته گوشــت مصرف نکنید. از گوشت هاى کامل 
به جاى محصوالت فرآورى شــده مانند بیکن و سوسیس استفاده 

کنید.

3) ماهى را دریابید  
مردم مناطق ساحلى که بوتنر بررسى کرده است روزانه حداکثر 85 
گرم ماهى مصرف مى کنند. ماهى هایى مثل قزل آال، هامور، ساردین 
و آنچوى به دلیل اینکه جیوه کمترى دارند بهترند. از ماهى هاى آزاد 

یا پرورشى کمتر استفاده کنید.

4) لبنیات نخورید
اگرچه شیر بز و گوســفند تخمیرى در قالب ماست یا پنیر در برنامه 
غذایى صدساله هاى ایکاریا و ســاردینیا نقش برجسته اى دارند، در 

برنامه غذایى «مناطق آبى» از شیر گاو اثرى نیست.
پژوهش هــا نشــان مى دهد که سیســتم گوارش مــا براى 

محصوالت شیر گاو بهینه نشــده است و براى 
تامین کلســیم مى توان یک فنجان شیر را 

با یک فنجان کلم پیچ پخته یا توفو 
جایگزین کرد.

5) هرازگاهى 
تخم مرغ بخورید

ســاکنان «مناطق آبى» معموال بیش از ســه تخم مــرغ در هفته 
نمى خورند. تخم مرغ هم مانند گوشت غذایى جانبى است و در کنار 
غالت کامل یا گیاهان مصرف مى شود. در حالى که مردم اکیناوا یک 
تخم مرغ در سوپ خود مى جوشــانند، مدیترانه اى ها آن را به عنوان 

غذاى مکمل کنار نان، بادام و زیتون براى صبحانه سرخ مى کنند.

6) حبوبات را دست کم نگیرید
روزانه حداقل نصف فنجان لوبیا و انواع حبوبات بخورید. لوبیا سنگ 
بناى همه برنامه هاى غذایى «مناطق آبى» اســت. از لوبیا سیاه در 
نیکویا گرفته تا عدس، نخود و لوبیا ســفید در مدیترانه، و سویا در 
اوکیناوا. مردم «مناطق آبى» به طور متوســط چهار برابر بیشتر از 

مردم کشور هاى توسعه یافته لوبیا مى خورند.

7) بى خیال شکر شوید
صد ساله هاى «مناطق آبى» فقط در جشن ها شیرینى مى خورند. از 
هر محصولى که شکر جزو پنج ماده اولیه آن است صرف نظر کنید 
و سعى کنید بیش از 100 کالرى خوردنى شیرین نخورید، مثال چند 
تکه شکالت تلخ یا یک مشت میوه خشک. حداکثر شکر مصرفى در 
طول روز باید 7 قاشق چاى خورى باشد. مراقب محصوالت کم چرب 

باشید، زیرا از شکر براى جبران چربى استفاده مى شود.

8) آجیل بخورید
روزانه دو مشت آجیل تقریبا میانگین مقدار آجیلى است که در برنامه 

غذایى «مناطق آبى» استفاده مى شود.

9) نان سبوس دار یا پخته شده با خمیر ترش مصرف 
کنید

اکثر نان هاى موجود در بازار با آرد ســفید درســت مى شــوند که 
به سرعت به قند تبدیل مى شوند و جا را براى دریافت کالرى بیشتر 
خالى مى کند. نان هاى ســنتى «مناطق آبى» با غالت کاملى مثل 
گندم، چاودار و جو تهیه مى شــوند. نان هایى هم که با خمیر ترش 
(باکترى طبیعى) تولید مى شوند، گلوتن کمتر و ماندگارى بیشترى 

دارند.

یک متخصــص سم شناســى درباره مخلــوط کردن 
شوینده هاى خانگى با یکدیگر هشدار داد.

دکتر امیر بقایى متخصص سم شناســى، گفت: یکى از 
مواردى که در آســتانه عید نوروز خانه ها و خانواده ها به 
سمت آن مى روند، شست وشوى منزل و خانه تکانى است. 
بر این اساس هم هست که استفاده از شوینده ها در این 
روز ها به میزان زیادى افزایش مى یابد و یکى از معضالتى 
که ممکن است به دلیل اســتفاده زیاد از این شوینده ها 

ایجاد شود، مسمومیت با ترکیبات شوینده است.
وى افــزود: ترکیبات شــوینده، ترکیباتى هســتند که 
خاصیت اسیدى یا قلیایى زیادى دارند؛ به ویژه زمانیکه 

این ترکیبات در یک محیط بســته مورد اســتفاده قرار 
گیرند، گاز هایى که بر اثر ترکیب مواد اســیدى و قلیایى 
با ترکیبات محیطى ایجاد مى شوند، مى توانند به چشم، 
پوست و ریه افراد آسیب بزند. در عین حال اختالط این 
ترکیبات با یکدیگر مى تواند گاز هاى سمى مانند کلر یا 

کلرامین ایجاد کند که به شدت ترکیبات خطرناکى براى 
دستگاه تنفسى بوده و آسیب هاى جدى به دنبال دارند.

بقایى ادامه داد: بر این اساس توصیه مى کنیم که مردم 
در روز هاى منتهى بــه تعطیالت نــوروز در صورتیکه 
قصد استفاده از ترکیبات شــوینده را دارند، اوال به هیچ 
عنوان در محیط در بســته و بدون تهویه مناسب از این 
ترکیبات استفاده نکنند و دوما ترکیباتى مانند وایتکس 
یا سفیدکننده هاى خانگى یا چاه باز کن ها را که ترکیبات 
اسیدى هستند، به هیچ عنوان باهم مخلوط نکنند. زیرا 
حاصل این اختالط مى تواند منجر به بروز آســیب هاى 

ریوى جدى براى افراد شده و مساله ساز شود.

محققان دریافتند افرادى که مقادیر زیادى اریتریتول در 
خون خود داشتند در مقایسه با افرادى که کمترین مقدار را 
داشتند تا دو برابر بیشتر در معرض خطر حمله قلبى یا سکته 
بودند.یرین کننده هاى مصنوعى که معموال در غذا هاى 
فرآورى شده استفاده مى شوند، باعث حمله قلبى و سکته 

مغزى مى شود.
«اریتریتول» الکل قند طبیعى اســت که در بســیارى از 
سبزیجات و میوه ها یافت مى شــود. حتى بدن انسان نیز 

مقادیر کمى اریتریتول تولید مى کند.
اما محققان گزارش دادند که سطوح باالتر شیرین کننده 
اضافه شده به غذا هاى فرآورى شده ممکن است خطر لخته 

شدن خون را در افراد افزایش دهد.
محققان دریافتند افرادى که مقادیر زیادى اریتریتول در 
خون خود داشتند در مقایسه با افرادى که کمترین مقدار 
را داشتند تا دو برابر بیشــتر در معرض خطر حمله قلبى یا 
سکته بودند.دکتر «استنلى هازن»، محقق ارشد و رئیس 

علوم قلب و عروق و متابولیک در کلینیک کلیولند، گفت: 
«شیرینى اریتریتول به اندازه 70 درصد شیرینى شکر است 
و از طریق تخمیر ذرت به صورت تجارى تولید مى شود. 
این ماده در بسیارى از غذا هاى کتو و غذا هاى بدون قند 

یافت مى شود.»
هازن گفت: «ایــن ماده به معناى واقعــى کلمه یکى از 
ســریع ترین شــیرین کننده هاى مصنوعى است که در 
غذا هاى فرآورى شده استفاده مى شود. ما خودمان آن را در 
بدنمان مى سازیم، اما به مقدار هزار تا یک میلیون برابر کمتر 
از مقدارى اســت که وقتى آن را در یک محصول شیرین 

شده مصنوعى مصرف مى کنیم.»

عصاره آویشن معموال براى عطردرمانى و کسب آرامش مورد استفاده قرار 
مى گیرد و این کاربرد بیش از همه به نوعى ترکیب فعال در آویشــن به نام 

کارواکرول ارتباط دارد.
آویشن یک گیاه سرشار از خاصیت هاى دارویى است که استفاده از آن براى 

مصارف درمانى توسط متخصصین طب سنتى پیشنهاد مى شود.
 امروزه دانشمندان، اطالعات بســیار زیادى درباره آویشن دارند و این گیاه 

دارویى به یکى از اجزاى اصلى در پخت غذاها تبدیل شده است.

مقابله با آکنه
اگر از خریدن و استفاده محصوالت ضدآکنه خسته شده اید و هیچ نتیجه اى 
از آن ها نمى گیرید، بهتر اســت به آویشــن توجه کنید. آویشن، خاصیت 
ضدباکتریایى ویژه اى دارد و به گفته محققان در آینده مى توان از آن به عنوان 

یکى از ترکیبات ضدآکنه استفاده کرد.

کاهش فشار خون
یکى از گونه هاى آویشــن که در افغانســتان و پاکســتان یافت مى شود، 
Thymus linearis Benth نام دارد. محققان مى گویند که عصاره این گونه 

آویشن، ضربان قلب را به طور چشمگیرى در موش هاى آزمایشگاهى مبتال 
به بیمارى فشار خون باال، کاهش مى دهد و همچنین قادر است که کلسترول 
خون را پایین بیاورد. یکى از بهترین راه ها براى بهره مند شدن از این فایده 

آویشن، استفاده از آن به جاى نمک در پخت غذاها است.

تسکین و توقف سرفه
عصاره آویشن که از برگ آن گرفته مى شود، معموال به عنوان نوعى درمان 
طبیعى براى مقابله با سرفه به کار مى رود. یکى از مطالعات اخیر نشان مى دهد 
که ترکیب برگ هاى آویشن با پیچک، هم سرفه و هم سایر عالئم برونشیت 
را تسکین مى دهد. دفعه بعدى که به گلودرد و سرفه مبتال شدید، حتما چاى 

آویشن بنوشید.

تقویت سیستم ایمنى بدن
دریافت همه ویتامین هاى مــورد نیاز بدن از طریق مــواد غذایى، آن هم 
به صورت روزانه،  واقعا کار سختى اســت. خوش بختانه، آویشن سرشار از 
ویتامین C است و همچنین منبع خوبى براى دریافت ویتامین A محسوب 
مى شود. اگر احساس کردید که درحال مبتال شدن به سرماخوردگى هستید، 
مصرف چاى آویشن مى تواند به بهبودى سریع تر شما کمک کند. در کنار 

این ها، آویشن حاوى این عناصر نیز هست: مس، فیبر، آهن و منگنز.

خوش بوکننده
امروزه بیشتر محصوالت ارگانیک و طبیعى مراقبت از پوست حاوى آویشن 
هستند. با توجه به خاصیت هاى ضدقارچى و ضدعفونى کننده آویشن، این 
گیاه در تهیه دهان شــویه ها نیز مورد استفاده قرار مى گیرد. آویشن حتى در 

تولید دئودورانت هاى طبیعى نیز کاربرد دارد.

خوراکى هاى پرطرفدارى که باعث سکته مغزى مى شوندشوینده هاى خانگى را با هم ترکیب نکنید

خواص کاربردى و دارویى 9 راز برنامه غذایى افرادى که عمر طوالنى دارند
آویشـــن

گاو اثرى نیست.ق آبى» از شیر گ
یســتم گوارش مــا براى  مى دهد که سیس
ا  است و براى بهینه نشــده
رر راان یک فنجان ن شیر
وووووفو وووووو پخته یا ت

ى 

پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رسمى شماره 22395 مورخ 1400/11/12در اجراى 
ماده225 الیحه اصالحى قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و یا حقوقى 
که ادعا و یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن مدارك مربوطه 
حداکثر ظرف مدت 6 ماه  از تاریخ درج اولین اگهى به آدرس محل تصفیه این شرکت 
واقع در اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان مورچه خورت 
، روستا شهرك صنعتى شمال اصفهان، محله شهرك صنعتى شمال اصفهان ، بلوار امام 
رضا ، خیابان اندیشمندان 18 ، پالك 12 ، طبقه همکف کدپستى8331133316 مراجعه 

نمایند.
بدیعى است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد.

آگهی دعوت از بستانکاران نوبت اول
شرکت منحله در حال صنعت کاران پوشش سهامی خاص

 به شماره ثبت۱۹۲۲۴و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۰۱۱۵۷

نوبت اول

مدیرتصفیه شرکت منحله در حال تصفیه آقای کامران شیخ زاده

مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومى عادى نوبت اول   شرکت تعاونى 
زمرد جوزدان در ساعت  18 و 19 روز شنبه مورخه 1402/01/12 در محل مسجد جامع 

جوزدان به آدرس: جوزدان خیابان امام برگزار
 مى شود. از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند .
ضمنا به اطالع مى رســاند که به موجب ماده 19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع 
عمومى ، تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 راى و هر شخص غیر عضو تنها یک 

راى خواهد بود. 
دستور جلسه :

- طرح وتصویب اساسنامه جدید تعاونى منطبق با قانون بخش تعاون .
- اصالح ماده 6 اساسنامه آدرس شرکت 

- انتخابات هیئت مدیره وبازرسان 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 
و مجمع عمومی عادی نوبت اول   

     هیات مدیره شرکت تعاونی تولیدی زمرد جوزدان 

          تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۱۲/۲۰
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رأى قاضى شورا
شماره پرونده: 579/98 ش شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر راى حقوقى 
مرجع رسیدگى ، شعبه ششم شــوراى حل اختالف شاهین  شــهرتاریخ رسیدگى : 
99/11/11 خواهان : احمد رضا ضیایى جزى ف. حســین بنشانى : شاهین شهر بلوار 
مدرس ، نبش کا شــانى پ 76 خواندگان : 1- حســن رنجبران لودریچه 2- حدیث 
حیدریان هر دو مجهول المکان خواسته:مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال باستناد یک 
فقره چک عهده بانک صادرات به شماره 547925 مورخ 96/03/21 بانضمام هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گرد شــار، خوانان دادخواست بخواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشــت که پس از ارجاع به این شورا وثبت به کالســه فوق و اجراى 
تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه تصدى امضا کنندگان زیر تشکیل است باتوجه 
به محویت پرنده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشر زیر مبادرت به 

صدور راى مینماید.
درخصوص دعوى خواهان: احمدرضاضیایى جزى ، ف . حسین بطرفیت  خواندگان 1- 
حسن رنجبران لودریچه 2- حدیثه حیدریان به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال 

باستناد یک فقره چک به عهده بانک صادرات به شماره 547925 مورخ 96/03/21 
بانضمام هزینه دادرسى خسارت تاخیر تادیه . نظر به دادخواست خوهان بابت تقدیمى 
شامل یک برك چک برگشت شــده توســط بانک که یکى حکایت از اشتغال دمه 
خواندگان نســبت به خواهان مى نماید و خواندگان نسبت به دعوى خواهان ایرادى 
نکرده و دلیلى بربرائت خود اقامه نموده اند شــورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و 
مستندا به مواد 198-519 - 522قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 1310و 313 قانون 
تجارت و ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1382 حکم به حکومیت خواندگان بصورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و یکصد 
هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با ماسه دایره اجرا از تاریخ سرسید چک 96/03/21 لغایت زمان اجراى حکم در 
حق خواهان را صادر و اعالم میدارد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
حقوقى شاهین شهر مى باشد.تاریخ انتشار:1401/12/20-م الف: 1467500 - دفتر 

شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر- غالمرضا شکوهى/12/220

ساسان اکبرزاده
مرکز مراقبتىـ  حمایتى کــودکان کار در اصفهان، خیابان جى، 
خیابان مهدیه با حضور فرماندار، شــهردار و جمعى از مسئوالن 
بهزیستى افتتاح شــد. همچنین 110 سرى جهیزیه ویژه جامعه 
هدف بهزیستى همزمان با والدت باسعادت حضرت مهدى(عج) 

به نیازمندان تحت پوشش اهدا گردید. 
مدیرکل بهزیستى استان در این آیین گفت: امروز شاهد افتتاح 
یکى از مراکز مربوط به کودکان کار هستیم که یکى از آسیب هاى 
اجتماعى اســت و معموًال با آن در مناطق مختلف شــهر روبرو 
هستیم  که امروز برآوردى از تعداد آنان نداریم اما این بر ما روشن 
است تعداد آنها در مقایسه با گذشته در کف خیابان زیاد شده است. 
ناصر چاووشى افزود: فعالیت کودکان کار داراى پیچیدگى هاى 

زیادى است و این یک واقعیت است. 

وى در خصوص افتتاح مرکز مراقبتىـ  حمایتى کودکان کار در 
اصفهان هم گفت: این مرکز داراى سه بخش بوده که دو بخش 
آن براى کودکان پسر 6 تا 12 سال و 12 تا 18 سال و یک بخش 
اختصاص به کودکان دختر 6 تا 18 سال داشته و جمعًا 100 نفر 

ظرفیت دارد. 
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان با بیان اینکه 13 دستگاه با 
محوریت بهزیســتى، متولى این کودکان کار هستند ادامه داد: 
فرماندار اصفهان در یک سال گذشــته جلسات زیادى را در این 
راستا برگزار کرده و با همکارى شورا و شهردارى امروز این کار 

به نتیجه اولیه رسید. 
چاووشــى با بیان اینکه ملک این مجموعه با شهردارى است و 
شهردارى آن را تجهیز کرده اســت مى گوید: شناسایى و جذب 
از اقدامات اولیه بوده و باید 13 دســتگاه دیگر که متولى این کار 

هســتند نقش پررنگ ترى ایفا کنند تا این مرکز، توانمندسازى 
کودکان را را پیگیرى کرده و دیگر شاهد کودکان کار در جامعه 

نباشیم. 
وى با قدردانى از رئیس و اعضاى شوراى شهر و شهردار اصفهان 
که تالش گســترده اى براى راه اندازى این مرکز کردند از دیگر 
سازمان ها و دســتگاه ها خواست بهزیســتى را در انجام کارها، 

یارى دهند. 
■■■

در ادامه مدیرکل آسیب هاى اجتماعى بهزیستى کشور نیز گفت: 
برگزارى جلســات متعدد در زمینه کودکان کار، نشانگر از اراده 

قوى براى حل آن دارد. 
محمدرضا حیدرهایى کــودکان کار را مظلوم ترین افراد جامعه 
دانســت و گفت: عوامل مختلفى چون فقر، مســائل فرهنگى، 
مهاجرت به خصوص مهاجرت اتباع و... در جامعه، باعث به موجود 

آمدن کودکان کار مى گردد. 
وى ادامه داد: براساس مطالعات انجام شده 88 درصد از 14 هزار 
و پانصد کودك کار شناسایى شده در کشورف اتباع بوده اند که از 
این میزان 60 درصد این اتبــاع غیرمجاز بوده اند که البته در این 

مطالعات کودکان زباله جمع کن در نظر گرفته نشده اند. 
حیدرهایى، بهزیستى را ســازمانى حمایتى خواند که تکالیف و 
وظایفى دارد و گفت: موضوع جذب و شناسایى کودکان، حمایت 
اجتماعى از کودکان و... از وظایف ما بوده که در این راستا بسیارى 
از دیگر دســتگاه ها باید ما را یارى دهند که این همفزایى امروز 

بیش از گذشته است. 
مدیرکل آسیب هاى اجتماعى بهزیستى کشور اظهار امیدوارى 

کرد در سال آینده شاهد حضور کودکان کار و خیابانى نباشیم. 
■■■

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعى کشور نیز در این 

مراسم، افتتاح مرکز مراقبتىـ  حمایتى کودکان کار در اصفهان 
را کارى باعزت خواند و گفت: هر کارى در هر کشورى که انجام 
شــود طبیعتًا عوارضى به دنبال خواهد داشت. این درحالى است 
که ما نسبت به دیگر کشورها، در زمینه کودکان کار و خیابانى در 

وضعیت خیلى خوب قرار داریم. 
محمد عباسى با بیان اینکه باید در کشور اصالح نگرش صورت 
پذیرد افزود: البته کودکان کار و کودکان خیابانى باید جدا در نظر 
گرفته شده و براى رفع مشکل هر کدام، برنامه ریزى هایى انجام 

شود تا مشکالت التیام بخشد. 
وى خاطرنشــان کرد: ما با ترحم به فردى که هم کار مى کند و 
هم تحصیل، نگاه مى کنیم در حالى که به این فرد باید به عنوان 
یک قهرمان نگاه کرد و از آنان مراقبت نمود و ما در ســازمان 
اجتماعى کشــور به عنوان یک وظیفه شرعى و اجتماعى، این 

کار را انجام مى دهیم. 
■■■

شهردار اصفهان هم افتتاح این مرکز را حاصل اراده جمعى در 
مدیریت جدید شهردارى اصفهان برشمرد و گفت: ما سعى داریم 
با افتتاح اینگونه مراکز در سطح شهر، هر هفته از مشکالت مردم 

گره گشایى شود. 
على قاسم زاده افزود: کار انجام شده، اولین و سطحى ترین کار 
در زمینه کودکان بوده و این کــودکان همواره نیازمند همدلى 
همه جانبه هســتند ولى باید بدانیم که همه آنها از یک جنس 
نیستند و همیشه مشکل آنان مشــکل محرومیت و اقتصادى 
نیست و اعالم مى کنم حضور کودك در خیابان ها منشأ اقتصادى 
دارند و این بخش باید حل شــود. ولى مشــکل دوم آنست که 
باندهایى هســتند که این بچه ها را از والدینشان کرایه کرده و 
از آنها درآمدزایى مى کنند و باید با این پدید زشــت و ناهنجار 
اجتماعــى برخورد کرد و بخشــى هم کودکان بدسرپرســت 

مى باشند و در حقیقت همه این مسائل باید مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گیرد. 

شهردار اصفهان از تجدیدنظر در قوانین در زمینه کودکان کار 
و خیابانى هم گفت و اینکه: امــروز قانون اجازه مهارت آموزى 
در زمان اوقــات فراغت دانش آمــوزان را نمى دهد و کار براى 
کودکان ممنوع است. در حالى که با توجه به اینکه دانش آموزان 
متوسطه اول که دغدغه کسب پول را معموًال دارند اگر بتوانند و 
از نظر قانونى اجازه داشته باشند بعد از زمان تحصیل، در اوقات 
فراغت کار کنند و مهارت بیاموزند مشکالت تا حدودى برطرف 

خواهد شد. 
شهردار اصفهان اظهار امیدوارى شد بازنگرى قانون که یک نیاز 

در این راستاست انجام شود. 
■■■

در این مراسم یک کودك کار که 15 سال داشت هم به تشریح 
فعالیت هاى این قشر پرداخت و گفت: نیاز مالى باعث مى شود 
کودکان کار زباله جمع کنند و 99 درصد مردم در مقابل کودکان 
کار بى تفاوت هستند و حتى آنان را تخریب شخصیتى مى کنند. 
مهدى افزود: از دیگرســو مأموران شــهردارى با کودکان کار 
برخورد مناسبى نداشته و در آنها اســترس ایجاد مى کنند. این 
درحالى اســت که بیشــتر افراد، کودکان کار را نوعى مجرم 

مى دانند. 
وى اظهار امیدوارى کرد با ســاخت اینگونــه مراکز، همدلى 

بیشترى ایجاد شود. 
شــایان ذکر اس در برنامــه اى جداگانه و همزمــان با میالد 
باســعادت حضرت مهدى(عج)، 110 ســرى جهیزیه شامل 
19 قلم کاال بــه ارزش هــر کــدام 70 میلیــون تومانبا 50 
درصــد یارانه به زوج هاى نیازمند تحت پوشــش بهزیســتى

 اهدا شد. 

در مراسمى با حضور مقامات کشورى، مدیرکل بهزیستى و شهردار اصفهان صورت گرفت؛

ـ حمایتى کودکان کار  در اصفهان افتتاح مرکز مراقبتى 

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مانیا صنعت لیان درتاریخ 1401/12/07 به شماره ثبت 73434 به شناسه ملى 14012034275 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مهندسى،طراحى،نظارت ، مشاوره بازرگانى و بازاریابى غیرهرمى ، غیرشبکه اى داخلى 
و خارجىـ  خرید و فروش کلیه کاالها و تجهیزات تولیدى و مصرفى و اجراى کلیه پروژه هاى تولیدى و مصرفى ، امور پشتیبانى ،حق العمل کارى ، انعقاد قرارداد با 
شرکت ها و مؤسسات و ارگان هاى دولتى و غیردولتى ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانىـ  اخذ نمایندگى شرکت هاى داخلى و خارجى و برگزارى دوره 
هاى آموزشى کوتاه مدت بازاریابى غیرهرمى و غیرشبکه اى و بازرگانى و برگزارى سمینارـ  شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و غیردولتىـ  شرکت در نمایشگاه 
ها و برپایى نمایشگاه هاى داخلى و خارجى به جز نمایشگاه هاى فرهنگى و هنرىـ  اخذ وام و اعتبار از بانک هاى دولتى و خصوصى (ارزى و ریالى ) جهت تحقق اهداف 
شرکتـ  ترخیص کاال از گمرکات کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، سعادت آباد، کوچه شهید لطف اله تقوى[41]، 
بن بست زیبا، پالك -70، پالك قدیمى 70، طبقه 2 کدپستى 8163847963 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 536050812 مورخ 1401/11/09 
نزد بانک تجارت شعبه چهار راه نظر با کد 6050 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سمیرا معاذى به شماره ملى 1270807145 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم شهره شکرى فرد به شماره ملى 1291105816 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى محمد على طارمى به شماره ملى 4411095718 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى پویا معاذى به شماره ملى 1271253186 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم فاطمه شیخى به شماره 
ملى 4410287257 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1466224)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص آزمایشگاه کنترل موادغذایى ابن ســینااصفهان به شناسه ملى 10260480891 و به شــماره ثبت 27367 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد الهام حسن پور ســودرجانى به شماره ملى 1110858884 به سمت 
مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره رحمت اله حسن پور سودرجانى به شماره ملى 1111616531 به سمت رئیس هیئت مدیره الهه 
حسن پور سودرجانى به شماره ملى 1112127976 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسالمى با امضاى مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1466218)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص گروه انرژى خورشیدى تفتان سبز صفه به شناسه ملى 14008444344 و شماره ثبت 62645 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/12/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى حمیدرضا حمیدیا به شماره ملى 1199061948 به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم افسانه 
حمیدیا به شماره ملى 1198482321 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقاى علیرضا امینى به شماره ملى 1288138903 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و 
آقاى فیصل حمادى به شماره ملى 1754277225 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تا تاریخ 1403/12/03 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى از جمله افتتاح یا بستن حساب و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى با امضاى رئیس هیئت مدیره یا 
نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1466229)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص منبع سازى و سوله سازى اصفهان دوجدار به شناسه ملى 10260346377 و به شماره ثبت 3325 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى شاهین صالحى سده به شماره ملى 1160164266 به سمت مدیرعامل و عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى سعید مرادمند به شماره ملى 1284993280 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم 
پوران بختیاروند به شماره ملى 4622038919 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1465402)

آگهى تغییرات
 موسسه غیر تجارى انجمن حمایت زندانیان شهرستان نجف آباد بشناسه ملى 14007826556 و شماره ثبت 521 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/25 و نامه 
شماره112/7626/27 مورخ1401/04/12 اداره کل زندانهاى استان اصفهان : حســین گرامى بشماره ملى 6229978350 بعنوان رئیس هیات مدیره - موسى مباشرى بهجت 
آبادى بشماره ملى1170980821 بعنوان نایب رئیس هیات مدیره - ابراهیم شایان بشماره ملى1090863454 بعنوان خزانه دار و عضو اصلى هیات مدیره - علیرضا وزیرى مهابادى 
بشماره ملى1189577399 بعنوان عضو اصلى هیات مدیره - احمد براتى احمدآبادى بشــماره ملى1140716220 بعنوان عضو اصلى هیات مدیره - سید محمدمرتضوى بشماره 
ملى1091534489 بعنوان عضواصلى هیات مدیره - محمدرضا انصارى بشــماره ملى1090231008 بعنوان عضو اصلى هیات مدیره بمدت 2سال انتخاب گردیدند . محمدرضا 
انصارى بشماره ملى1090231008 بمدت 1 سال بعنوان مدیرعامل انتخاب شد . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاى مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره و در غیاب رئیس هئیت 
مدیره با امضاى مدیرعامل و خزانه دار و با مهر انجمن معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1465441)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص بهبود دانه پارسیان درتاریخ 1401/07/21 به شماره ثبت 72340 به شناسه ملى 14011573264 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و توزیع انواع نهاده هاى دامى و طیور دان،خوراك (ذرت ، سویا ، جو ، 
گندم ، سبوس ، فسفات ، روغن ، ریز مغزى ها ) ، مکمل و افزودنیهاى خوراکى ، مواد پروتئینى نهاده هاى کشاورزى کنسانتره هاى غذائى دام – طیور – آبزیان، خرید 
و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، 
انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات 
مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، قلعه طبره، کوچه نسترن[22]، خیابان هشت بهشت غربى، پالك 0، ساختمان آفتاب، 
طبقه 4، واحد 21 کدپستى 8154786456 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 012269975 مورخ 1401/06/28 نزد بانک کشاورزى شعبه سازمان 
جهاد کشاورزى با کد 2699 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره خانم مونا اخوان بى تقصیر به شماره ملى 0064634272 به سمت مدیرعامل (خارج از 
هیئت مدیره) به مدت 2 سال آقاى رسول احمدى به شماره ملى 1288033613 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى یاسر خلیلى اردلى به شماره ملى 
4689671389 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمود الیقى به شماره ملى 6329796777 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضاى ثابت آقاى یاسر خلیلى اردلى 
به کد ملى 4689671389 به همراه امضاى متغییر آقایان رسول احمدى 1288033613یا محمود الیقى 6329796777 بامهر شرکت و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء دو نفر از اعضاى هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم اکرم عطائى نیا 
به شماره ملى 6009503922 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى طهمورث الیقى به شماره ملى 6329933091 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1466219)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پرتو دانش اسپادانا به شناسه ملى 14004661512 و به شماره ثبت 53430 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد طیق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 30 / 11 / 1401 در خصوص افزایش سرمایه 
به هیات مدیره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى از مبلغ 201000000 ریال به مبلغ 7701000000 ریال از محل واریز نقدى طى گواهى 92429 
مورخ 1401/12/1 بانک ملت و صدور سهام جدیدافزایش یافت وماده5اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد . سرمایه شرکت 7701000000 ریال 
نقدى است که به 770100سهم 10000 ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1465439)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص شهبال پرواز شریف به شناســه ملى 14006579576 و شماره ثبت 4157 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ملیحه سلطانى نجف آبادى به شــماره ملى 1080050582 به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم 
اطهر معطرى به شماره ملى 1092205438 به ســمت مدیرعامل و خانم زهرا پوالد چنگ نجف آبادى به شماره ملى 1092261222 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/27 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاى ثابت محمدشریف آبادى 
(یکى از سهامداران شرکت) همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1466211)



ورزشورزش 07074551 سال نوزدهمشنبه  20   اسفند  ماه   1401

01

پس از انتخاب حسینى نسب به عنوان سرمربى نارنجى پوشان 
تهرانى، دستیاران این مربى معرفى شدند. احمد کعبیان پور، 
بازیکن اسبق استقالل و ســپاهان که سابقه مربى گرى در 
پیکان، نساجى، خیبر خرم آباد را دارد همراه با پوریا جراحى، 
مربى ایرانى اى که سال ها در اروپا فعالیت کرده و در تیم هاى 
داخلى نیز در تیم هایى مثل نفت تهران، استقالل تهران، خونه 
به خونه بابل، پاس همدان و شهردارى اردبیل فعالیت کرده، 
قرار است در ادامه مسابقات لیگ دسته اول به عنوان دستیار 

سرمربى جدید سایپا فعالیت کنند.

یک سپاهانى در سایپا

02

یکى از بدشانسى هاى بزرگ یحیى گل محمدى در دیدار 
مقابل تراکتور، مصدومیــت دو بازیکن کلیدى تیمش در 
فاصله دقایقى مانده به این جدال بود. گئورگى گولیسیانى و 
میالد سرلک به دلیل سرماخوردگى و مصدومیت از ترکیب 
تیم خارج شــدند تا نگرانى بزرگى را در اردوگاه این تیم و 
هوادارانش شــکل دهند. اکنون اما میالد سرلک با حضور 
دوباره در تمرینات گروهى، آمادگى خود را براى حضور در 
دیدار با سپاهان را اعالم کرده است.  سرلک سابقه حضور 
در ســپاهان را در کارنامه دارد و باید دید قادر به حضور در 
این بازى در صورت صالحدید گل محمدى خواهد بود و 

چه عملکردى از خود در این جدال به جا خواهد گذاشت.

سرلک امروز هست

03

یکى از رسانه هاى ترکیه مدعى شد مدافع ملى پوش ایرانى 
به یکى از تیم هاى مطرح لیگ فرانسه پیوسته است. رسانه 
ترکیه اى فوتو اسپور با انتشار خبرى مدعى شد سیدمجید 
حسینى، مدافع ایرانى تیم فوتبال کایسرى اسپور با لنس 
فرانسه قرارداد امضا کرده و فصل آینده پیراهن این تیم را در 

لیگ یک فرانسه بر تن خواهد کرد.

مجید حسینى در فرانسه؟

تمام بازیکنان سپاهان براى دیدار امروز با پرسپولیس 
آماده هستند.

شاگردان مورایس هم اکنون با 46 امتیاز صدرنشین 
رقابت هاى لیگ برتر هستند و قرمزپوشان نیز با یک 
امتیاز کمتر جدى تریــن رقیب آن ها براى تصاحب 

جایگاه نخست به شمار مى روند.
دیدار هفته بیست وســوم، سومین جدال مورایس و 

گل محمدى در ایــن فصل از 
رقابت ها است، چراکه آن ها یک 
مرتبه در نیم فصل اول به تقابل 
با یکدیگر پرداختند و به تساوى 
بدون گل رضایت دادند و براى 
دومین بار در جام حذفى برابر 
یکدیگر صف آرایى کردند که 
در نهایت شکست چهار بر دو 
طالیى پوشان در ورزشگاه نقش 

جهان را به همراه داشت.
ســومین  حــال  هــر  در 

الکالسیکوى این فصل از مسابقات براى مورایس، 
یک دیدار انتقامى است و بدون تردید این سرمربى 
پرتغالى قصد دارد با شکست پرسپولیس در راستاى 
کسب عنوان قهرمانى گام بلندى برداشته باشد و به 
همین دلیل از تمام نفرات تأثیر گذار خود اســتفاده 

خواهد کرد. از جمله مانوئل فرناندز هافبک باتجربه 
و مصدوم ســپاهان در تمرینات تیمى حاضر شد تا 
در دیدار الکالســیکو با صالحدید کادر فنى راهى 
میدان شود اما حضور فرناندز تنها خبر خوش براى 
طالیى پوشان نیست زیرا در هفته گذشته ایگور کاتاتو 
مقابل تیم هوادار موفق به گلزنى شد تا در آستانه یک 
جدال حساس پاى وینگر برزیلى طالیى پوشان هم 

به گل باز شده باشد.
بنابراین مى توان گفت مورایس براى الکالســیکو 
نه تنها دغدغه اى بــراى محرومیت یا مصدومیت 
بازیکنان خود ندارد بلکه با دســت پر و برنامه هاى 

ویژه ترى براى این دیدار آماده خواهد شد.

دست پر سپاهان براى انتقام از پرسپولیس

05

با اعالم باشــگاه الجیش ســوریه، ابراهیم عالمه با عقد 
قراردادى تا پایان فصل به این تیم پیوست.  هیئت مدیره 
باشگاه الجیش در پى وقوع زلزله در چندین شهر سوریه و با 
توجه به تعلیق لیگ، تصمیم به فسخ قرارداد با سه بازیکن 
گرفته بود. اما با این حال الجیش اعالم کرد ابراهیم عالمه، 
دروازه بان سابق ســپاهان، با عقد قراردادى تا پایان فصل 
جارى به این تیم پیوسته است. الزم به ذکر است که الجیش 
نیم فصل اول لیگ سوریه را با تفاضل گل کمتر نسبت به 

جبله، در رده سوم جدول به پایان رساند.

قرارداد جدید
 گلر سابق سپاهان

04

جدال مقابل ســپاهان از ارزش زیادى براى پرســپولیس 
برخوردار است و مدیران این تیم وعده پرداخت پاداشى ویژه 
در صورت برترى در این بازى و صدرنشینى دوباره سرخ ها 
را داده اند تا روحیه و انگیزه تیم را براى کسب نتیجه در این 
جدال افزایش دهند. البته باشگاه سپاهان نیز طى فصول 
اخیر نشان داده که از حیث اهداى پاداش براى بازى هاى 
بزرگ، سخاوت خاصى دارد و مسلماً آنها نیز براى این جدال 
خارج از خانه حساس بازیکنان خود را با پیشنهاد پاداش ویژه 
راهى تهران و تقابل با پرسپولیس خواهند کرد و باید دید در 

نهایت این بازى با چه نتیجه اى همراه خواهد شد.

جنگ پاداش ها

احسان حاج صفى معادالت سرمربى و مدیران این باشگاه 
را بر هم زده است.

وب سایت sportal یونان در گزارشى به بررسى شرایط 
ایده آل احسان حاج صفى و «نورالدین امراباط» بازیکنان 
ایرانى و مراکشى باشــگاه آاك پرداخت و تاکید کرد که 
عملکرد آنها باعث شده تا فکر تمدید قراردادشان را به سر 

مدیران باشگاه بیاندازند.
این رسانه نوشت: «هم امراباط و هم حاجى صفى، فکر 
تمدید قراردادشــان را که در تابســتان به پایان مى رسد 
در ذهن آاك و ماتیاس آلمیدا (ســرمربى آرژانتینى تیم) 
انداخته اند. واقعیت این اســت که در ابتداى این فصل یا 
حتى تا پایان نیم فصل اول، حتــى یک پاورقى کوچک 
در برنامه ریــزى آاك براى تمدید قــرارداد حاج صفى 
و امراباط وجود نداشــت. نه به این دلیل که قدردانى از 
کالس و کیفیت فوتبال آنها وجود نداشت بلکه عمدتًا به 
این دلیل که به نظر مى رسید به خاطر شرایط سنى هیچ 

چشــم اندازى براى تمدید همکارى فراتر از این فصل 
وجود ندارد.

اما حاال درســت قبل از پایان فصل، هــم امراباط و هم 
حاجى صفى موفق شــده اند حداقل فکــر بحث تمدید 
قراردادشــان را در ذهن هم باشــگاه آاك و هم ماتیاس 
آلمیدا بگذارند. بدیهى است که هنوز زود است و صحبتى 
نیســت که بالفاصله انجام شــود. همچنین قطعًا هیچ 
تصمیم نهایى گرفته نشــده اســت. اما همیــن تغییر 
داده ها نشــان مى دهد که هر دو بازیکــن چقدر به آاك

 کمک کرده اند.

در مورد حاجى صفى باید گفت که پس از جام جهانى و به 
دلیل مصدومیت میالد محمدى (دیگر مدافع چپ ایرانى 
آاك) او بیشترین دقایق را در زمین حضور را داشته است 
در حالى که دو هفته پیش 33 ساله شد. حاج صفى فقط 
یک بازى جام حذفى را از دســت داده است. او بهترین 
پوشش خود را در سمت چپ دفاع تقریبًا به تنهایى انجام 
داده است. آلمیدا با توجه به عملکرد عالى مدافع کنارى 
ایرانى، انتقال این بازیکن را در نقل و انتقاالت زمستانى 
"فریز" کرد و اکنون براى حاجى صفى، همه چیز در مورد 

آینده او در آاك باز است.»

در فاصله هشــت هفته مانده تا پایان بیســت و 
دومین دوره رقابتهاى فوتبــال لیگ برتر، باالى 
جدول یکى از حســاس تریــن و پیچیده ترین 
شــرایط خود در تمام ادوار لیگ را دارد که پیش 
بینى این که کدام تیم قهرمان مى شود را سخت 

کرده است.
با شکســتى که گل گهر در دقایــق اضافه دیدار 
هفته بیســت و دوم برابر استقالل متحمل شد تا 
حدود زیادى از جمع تیم هــاى مدعى قهرمانى 
فاصله گرفت و شانسش به حداقل رسید. هر چند 
که هنوز روى کاغذ از شانس رسیدن به قهرمانى 
برخوردار است اما با توجه به شرایطى که سه تیم 
دیگر دارند دور از ذهن اســت که تیم سیرجانى 

بتواند قهرمان شود.
شاگردان ســاپینتو اما با همین پیروزى برابر گل 
گهر خودشان را در موقعیت مهم مدعى بودن نگه 
داشتند و حاال در هفته بیست و سوم این فرصت را 
دارند که حتى به رده دوم هم صعود کنند اما فعًال 

نمى توانند به فکر صدرنشینى باشند.
در هفته بیست و سوم لیگ برتر دو دیدار حساس 
و تاثیرگذار برگزار خواهد شــد که مــى تواند به 
تغییر موقعیت ســه تیم باالى جدول منجر شود. 
پرســپولیس و سپاهان امروز شــنبه مهمترین و 
حســاس ترین بازى هفته را در ورزشگاه آزادى 

برگزار خواهند کرد.

سرخپوشــان تهرانى که در رقابتهاى جام حذفى 
حریف اصفهانى خود را در زمینش شکست دادند، 
حــاال امیدوارند که در ورزشــگاه آزادى هم این 

پیروزى را تکرار کنند و به صدر جدول صعود کنند. 
اما سپاهانى ها که با 46 امتیاز فاصله دو امتیازى با 
پرسپولیس دارند، مى دانند که شکست در آزادى 

و دادن صدر به رقیب قرمزپــوش تبعات زیادى 
براى هفته هاى پایانى خواهد داشــت. به همین 
خاطر آنها براى گرفتن امتیــاز به تهران خواهند 

آمد چرا که گرفتن یک تساوى هم آنها را همچنان 
صدرنشین نگه خواهد داشت.

زردهاى اصفهانى در صورتى که براى پرسپولیس 
به پیروزى برسند فاصله خود با این تیم را 5 امتیاز 
خواهند کرد و همیــن برد مى توانــد پایه هاى 
قهرمانى آنها را محکم کند چــرا که جبران این 
تعداد امتیاز در چند هفته پایانى براى سرخپوشان 

کار سختى خواهد بود.
از سوى دیگر اســتقالل روز یکشنبه با اطالع از 
نتیجه دیدار پرسپولیس و سپاهان به میدان خواهد 
رفت و هر چند دیدار این تیم برابر فوالد در اهواز 
است اما تیم جنوبى در وضعیت نابسامانى بعد از 
تغییرات قرار دارد و همین امر به استقالل کمک 

خواهد کرد تا سه امتیاز را کسب کند.
اســتقالل این هفته فرصت دوم شدن را دارد به 
شرط این که پرسپولیس به سپاهان ببازد و آبى ها 
فوالد را شکست دهند و به رده دوم صعود کنند. 
اگر پرسپولیس برابر ســپاهان به تساوى برسد، 
شاگردان ســاپینتو این فرصت را دارند که با زدن 

چند گل به فوالد به رده دوم صعود کنند.
یک حالت دیگر هم این است که هر دو بازى به 
تساوى منجر شود که در این صورت موقعیت سه 
تیم باالى جدول تغییرى نخواهد کرد و رقابت این 
سه تیم در هفته هاى باقى مانده جذابتر و هیجانى 

تر پیگیرى خواهد شد.

امروز و فردا، اوج هیجان در باالى جدول

سپاهان در «آزادى» صدر را نگه مى دارد؟

حاج صفى همه معادالت را 
به هم زد!

جدال امروز سپاهان و پرسپولیس جنگ میانه میدان 
براى هافبک هاى دو تیم است.

طالیى پوشان اصفهان و شاگردان گل محمدى در 
تمام خطوط ستاره هاى تأثیرگذارى را در اختیار دارند 
که هر کدام به نوبه خود مى توانند روى تغییر نتیجه 

بازى اثرگذار باشند اما به عقیده 
برخــى کارشناســان فوتبال 
تقابل مورایس و گل محمدى، 
جنگ میانــه میدان اســت 
و هافبک هــاى دو تیم نقش 
تعیین کننــده اى در روند بازى 

خواهند داشت.
نکته جالب توجــه درباره خط 
هافبک دو تیم این اســت که 
قرمزپوشان پایتخت و طوفان 

زرد براى کمربند میانى زمین تلفیقى از هافبک هاى 
جوان ، باتجربــه و فانتــزى کار را در اختیار دارند و 
همین موضوع ســبب مى شود شــاهد یک دیدار 

جذاب باشیم.

با توجه بــه اهمیت عملکــرد هافبک هاى دو تیم 
در الکالســیکو، ژوزه مورایس در تمرینات تیمى 
سپاهان مدتى به گفت وگو با مسعود ریگى، هافبک 
خوش تکنیک و البته باتجربه خــود پرداخت و به 
احتمال فراوان در بیــن صحبت هاى خود وظایف 

او براى دیدار با پرسپولیس را گوشزد کرده است تا 
اگر این بازیکن در ترکیب اصلى طالیى پوشان قرار 
گرفت از نکات کالس درس خصوصى ســرمربى 

سپاهان استفاده کند.

برنامه مورایس براى ریگى
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