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مکملى که استرس را از بین مى بردتولید زنده صنایع دستى در چهلستونشماره هاى ناشناس از کجا مى آیند؟85 درصد پسته کشور صادر مى شود جانشین نویدکیا  از آلمان مى آید؟ سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

آیا مصرف خوراکى هاى 
چرب باعث کاهش 

تمرکز مى شوند؟

هشدار پلیس به مافیاى خرید و فروش ضایعات
3
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فرش دستباف، 
سفیر فرهنگ و 
هویت ماست

نتایج مطالعه اى که به تازگى انجام شــده است، نشان 
مى دهد که ساعت ها بعد از مصرف یک خوراکى 
چرب، توانایى فرد براى تمرکــز کردن کاهش 
مى یابــد. این تحقیق کــه در مجلــه آمریکایى 

Clinical Nutrition منتشر شده است...

همزمان با بیســتم خرداد مــاه روز ملى فرش 
دستباف، نشســت خبرى جشــنواره ملى قالى 
فاخر ایران به همت مرکز ملى فرش دســتباف 
به میزبانى اصفهان برگزار شد. رئیس مرکز ملى 
فرش ایران به عنوان میهمان ویژه این جشنواره 
در جمع خبرنگاران، بیستم خرداد روز ملى فرش 
دســتباف را به همه دســت اندرکاران و خانواده 
بزرگ فرش دستباف کشور تبریک گفت و اظهار 
امیدوارى کرد فرش دســتباف ایران، این نگین 

درخشان، در جهان بدرخشد...

معاون شهرسازى و معمارى شهردار: معاون شهرسازى و معمارى شهردار: 100100 ساختمان که از نظر ایمنى بحرانى  ساختمان که از نظر ایمنى بحرانى 
است توسط کمیته اى مشترك بازدید شده و اگر اصالحات انجام نشده باشد است توسط کمیته اى مشترك بازدید شده و اگر اصالحات انجام نشده باشد 

3مراتب از طریق مراجع قضایى پیگیرى مى شودمراتب از طریق مراجع قضایى پیگیرى مى شود

در نشست خبرى فرمانده انتظامى استان و در پاسخ به سئوال «نصف جهان» مطرح شد؛

بلیت اصفهان به تهران در دستان ولسیانى؟
مدافع فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان به توافق اولیه براى پیوستن به پرسپولیس 

رسید.
باشگاه پرسپولیس با وجود جذب مرتضى پور على گنجى و دانیال اسماعیلى فر 
همچنان در صدد جذب مدافعان جدید دیگرى است تا تعدد بازیکن 
در خط دفاعى این تیم با توجــه به قرارداد بازیکنانى همچون على 

نعمتى و فرشاد فرجى به وجود بیاید...
7
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

در نشست خبرى جشنواره قالى فاخر 
ایران عنوان شد؛

شرط بازگشت 
ذوب آهن 

به اوج

گاندوها از روزهاى بعد از لیگ هفدهم عبرت بگیرند

سرنوشت طرح جنجالى زمان احمدى نژاد
وعده «هر نوزاد یک میلیون تومان» را یادتان هست؟!

2

آقاى گل لیگ برتر در آقاى گل لیگ برتر در 
رادار سپاهان

عضو کمیسیون عمران عضو کمیسیون عمران 
مجلس: مجلس: 

عمدى بودن عمدى بودن 
سانحه قطار سانحه قطار 
مشهد - یزد مشهد - یزد 
منتفى استمنتفى است

2

3

نبض صنایع دستى اصفهان 
از تپش مى افتد؟

کانون هاى آالینده هوا 
در وسط شهر!
3

کرونا هست، نیست؟! 
3

دستخوش مردمى بودن! 
2

پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رسمى شماره 22314مورخ 06 / 08 /1400در 
اجراى ماده    225  الیحه اصالحى   قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى 
و یا حقوقى که ادعاو یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن 
مدارك مربوطه حداکثر ظرف مدت  6 ماه از تاریخ درج اولین آگهى  به آدرس محل 
تصفیه این شرکت واقع در  استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزي ، شهر 
اصفهان، محله باغ زرشک ، خیابان بوســتان ملت ، خیابان چهار باغ باال ، پالك 0 ، 
مجتمع تجاري کوثر ، طبقه سوم ، واحد 524کدپستى 8173697948مراجعه نمایند 

بدیهى است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد 

آگهى دعوت از بستانکاران   (نوبت اول )
شرکت منحله در حال تصفیه    زرین فرآیند پارسه سهامى خاص

  به شماره ثبت  52933و شناسه ملى 14004473121

سیداحمدقریشى - مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه  زرین فرآیند پارسه -سهامى خاص

 نشان 
ى 

ى 

   بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت مهندسی سداد صنعت اصفهان دعوت می گردد در 
جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه که در ساعت 7 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/04/02  در 
محل شرکت واقع در ابتداى جاده تهران – منطقه صنعتى محمودآباد- خیابان 23-پالك 14 

برگزار مى گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1ـ گزارش هیأت مدیره و بازرس
2ـ بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی 1400

3ـ تصویب خط مشی آینده 
4ـ انتخاب هیئت مدیره و بازرس

5ـ  سایر مواردي که در صالحیت مجمع عمومی عادي می باشد.
هیأت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت مهندسی 
سداد صنعت اصفهان (سهامى خاص) شماره ثبت : 12096

بلیت اص
مدافع فصل گذش

رسید.
باشگاه پرسپ
هم
د
ن

7

زا ن

پ پرادار ر د پدر رادار

حضور «برادران لیال» 
در مونیخ 

2

یادى از آن جمعه معروف
2

مدیر روابط عمومى شــرکت فوالد مبارکه گفت: روابط 
عمومى جریان افتخارآمیز تولید را در این مجموعه بزرگ 
پشتیبانى مى کند و امیدواریم بتوانیم با عمل به وظیفه خود 

انعکاس دهنــده دســتاوردهاى کارکنان 
تالشگر گروه فوالد مبارکه باشیم.

محمدجواد براتى اظهار کرد: امروزه نقش 
و جایگاه روابط عمومى ها به مراتب بیشتر 
از گذشــته بر همگان روشــن شده است 
و مدیران ســازمان هاى پیشــرو به خوبى 
مى دانند عملکرد روابط عمومى سازمان ها 
نقشى بسزا در پیشــبرد اهداف سازمان و 
هموار کردن مســیر پیش روى آن دارند و 
نقشــى که در دهه هاى گذشته حداقلى و 
کم فروغ بود، در دنیاى ارتباطات و گسترش 
فناورى هاى نویــن ارتباطى به نقشــى 

استراتژیک و اثرگذار تبدیل شده است.
وى گفت: شرکت فوالد مبارکه نیز با عنایت به مختصات 
ویژه و ویژگى هاى منحصربه فرد خود طبیعتا نیازمند یک 
روابط عمومى پویا، به روز و اثربخش است تا بتواند از جایگاه 
ویژه این شــرکت به خوبى صیانت کند و افکار عمومى را 

از دستاوردهاى غرورآفرین این مجموعه معظم به خوبى 
مطلع نماید.

مدیر روابط عمومى شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 

فوالد مبارکه شرکتى به وسعت ایران است و تأثیرگذارى 
گسترده اى در صنعت و اقتصاد کشورمان دارد و طبیعتا چنین 
شرکتى با خصوصیاتى که ذکر شد در زمان هاى مختلف و 
به فراخور مسائل مختلف با سؤاالت، شبهات و انتقاداتى از 

جانب ذى نفعان و شرکاى کسب وکار خود اعم از سهام داران 
میلیونى، کارکنان، بازنشســتگان و مردم منطقه و کشور 
مواجه مى شود که چاالکى و به هنگام بودن روابط عمومى 
و استفاده درست و علمى از ابزارهاى نوین 
در عرصه ارتباطات به تنویر شایسته افکار 
عمومى کمک مى کند و قدر و قیمت این 
شرکت بزرگ و مولود افتخارآمیز انقالب 

اسالمى به خوبى حفظ خواهد شد.
وى تأکید کرد: افزایش چشمگیر تولیدات 
تصویــرى، برگــزارى رویدادهاى متعدد 
با حضور خانواده بزرگ فــوالد مبارکه به 
مناســبت هاى ملى و مذهبى و نیز حضور 
مؤثر در همایش ها و نمایشگاه هاى مختلف 
در اقصى نقاط کشــور و بعضا کشورهاى 
دیگر در کنار فعالیت هایى که بر اساس یک 
باور و اعتقاد قلبى در حوزه مسئولیت هاى 
اجتماعى، توســعه و تکامل منطقه اى در روابط عمومى 
شــرکت انجام مى پذیرد همه و همه اقداماتى هستند که 
به نوعى جریان افتخارآمیز تولید را در این مجموعه بزرگ 

پشتیبانى مى کند.

مدیر روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه:

روابط عمومى به دنبال پشتیبانى از تولید است

در آســتانه فرا رســیدن هفته مدیریت مصرف بهینه آب، 
نشست تعاملى کارشناسان و رابطان روابط عمومى مناطق 

آبفاى استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست که مدیر و کارشناسان روابط عمومى ستاد 

و مناطق 38 گانه شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
حضور داشتند بر لزوم هم افزایى و ارتباط تنگاتنگ مناطق 
خودگردان با ستاد آبفاى استان اصفهان تاکید به عمل آمد.

سرپرست آبفاى استان اصفهان در این نشست با اشاره به 
این که در چند سال اخیر در زمینه فرهنگ سازى مصرف 
بهینه آب در جامعه اقدامات موثرى شده است، خاطرنشان 
کرد: ترویج مصرف بهینه آب در جامعه مختص روز و هفته 
خاصى نیست و باید در طول سال به شیوه هاى گوناگون 

مردم را به این امر مهم ترغیب کرد.
ناصر اکبرى با بیان این که روابط عمومى به عنوان بازوى 
توانمند مدیریت، تاثیرگذارى بســیار زیادى در میان افکار 
عمومى دارد، به کارشناســان روابط عمومى مناطق این 

شــرکت توصیه کرد اقدامات مهم مناطق تحت پوشش 
خود را با استفاده از روش ها و ابزارهاى نوین اطالع رسانى 
به خوبى انعکاس دهند. وى به نقش بسیار مهم و تاثیرگذار 
فضاى مجازى در فرهنگ سازى مدیریت مصرف آب در 
جامعه اشــاره کرد افزود: با توجه به گستردگى شبکه هاى 
اجتماعى در جامعه باید از این ظرفیت مهم در زمینه ارتقاى 

سواد آبى مردم استفاده شود.
در پایان این نشست از کارشناسان و رابطان روابط عمومى 
مناطق 38گانه آبفاى اســتان اصفهان تجلیل و تقدیر به 

عمل آمد.
اضافه مى شود اول تا هفتم تیرماه هر سال هفته مدیریت 

مصرف بهینه آب نام دارد.

از فضاى مجازى در زمینه ارتقاى سواد آبى مردم استفاده شود

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان از رایگان شدن و تخفیف 
قبوض مددجویان تحت پوشش خبر داد و گفت: طرح رایگان 
شــدن یا تخفیف قبوض آب، بــرق و گاز ویژه مددجویان 
بهزیستى براساس رعایت اصالح الگوى مصرف اجرایى 
مى شــود. ولى ا... نصر اظهار کرد: مشترکان تحت پوشش 
سازمان بهزیستى اگر در سقف 50 درصد الگو، برق مصرف 
کنند، هزینه قبض برق آن ها صفر مى شود. در این خصوص، 

قانون تنها مشترکان تحت پوشش ســازمان بهزیستى و 
کمیته امداد را مطرح مى کند تا به نوعى حمایت از اقشــار 
آسیب پذیر و سه دهک اول درآمدى باشد. وى درخصوص 
اجراى بند (ك) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 افزود: 
وزارتخانه هاى نفت و نیرو موظف هستند تعرفه آب، برق و 
گاز مشترکان خانوارهاى کشور را به گونه اى اصالح کنند 
که با رعایت مناطق جغرافیایى کشــور، تعرفه مشترکان 

کم مصرف خانوارهاى محروم تحت پوشــش کمیته امام 
خمینى (ره) و سازمان بهزیستى کشور، برابر صفر تعیین شود

مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان ادامه داد: این طرح در 
راســتاى کاهش هزینه هاى اقتصادى خانواده هاى تحت 
پوشش بهزیستى و بهبود معیشت آنان صورت گرفته است 
و مشروط به استفاده بهینه و براساس رعایت اصالح الگوى 

مصرف است.

تعرفه مشترکان کم مصرف خانوارهاى تحت پوشش بهزیستى صفر مى شود

سرنوشت سرنوشت 328328 ساختمان ناایمن  ساختمان ناایمن 
در شهر اصفهاندر شهر اصفهان
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یک عضو کمیسیون عمران مجلس شوراى اسالمى، 
گفت: سانحه قطار مشهد - یزد به دنبال مجموعه اى از 

عوامل به وقوع پیوسته است.
على آذرى بیان کرد: ما با دو دیــدگاه در محل حادثه 
حضور یافتیم؛ اول اینکه آیا ایــن حادثه عمدى بوده و 
به دنبال خرابکارى هایى به وقوع پیوســته است و یا 
اینکه به دنبال بى احتیاطى ها و بى مباالتى ها و قصور 
مدیریتى رخ داده اســت؟  بررســى دقیق ابعاد حادثه 
در محل نشــان داد که بحث عمدى بودن این حادثه 
منتفى اســت، اظهار کرد: بررسى ها نشــان داد که در 
واقع این حادثه به دنبال مجموعــه اى از بى احتیاطى 

ها، بى مباالتى ها و عدم توجه بــه نظامات و مقررات 
دولتى و ســوء مدیریت رخ داده اســت. سرعت قطار، 
نحوه استفاده از بیل مکانیکى و راننده قطار و راننده بیل 
مکانیکى که در نحوه ورود و قراردادهاى آنان نیز جاى 
بحث است از یک سو و مدیریت شرکت راه آهن شرق 
که مدیریت مطلوبى براى پیشــگیرى از این حوادث 
نداشته است، از سوى دیگر منجر به چنین حادثه تلخى

 شده است.
آذرى گفت: در نوع مدیریت این حوزه باید فکر اساسى 
شود. نباید بخاطر ســوء مدیریت و بى احتیاطى شاهد 

چنین حوادث تلخى باشیم. 

عضو هیئت مدیره انجمن پســته ایــران گفت: مقدار 
صادرات پســته هر ســال تغییر مى کند و فاکتورهایى 
چون میزان تولید ســاالنه و نرخ ارز در حجم صادرات 
پسته تعیین کننده اســت؛ ولى مى توان گفت به طور 
میانگین حدود 85 درصد پسته تولیدى ساالنه به خاور 
دور، اتحادیه اروپا، شبه قاره هند، کشورهاى مشترك 

المنافع و خاورمیانه صادر مى شود.
فرهاد آگاه، سال 86 را ســال اوج تولید پسته در ایران 
خواند و افزود: در این ســال حدود 265 هزار تن پسته 
تولید شد، اما شدت گرفتن خشــکیدگى منابع آب در 
مناطق سنتى تولید پسته کشور، باعث شد نتوانیم دوباره 

در حجم باال پسته تولید کنیم.
وى گفت: ارائه پیش بینى دقیق از تولید پســته، دشوار 
است اما انجمن پسته ایران پیش بینى مى کند با توجه 
به سرمازدگى بهاره امسال در استان هاى کرمان، یزد و 
فارس حجم تولید در سال جارى کمتر از سال گذشته 

که حدود 135 هزار تن بود، باشد.
آگاه با بیان اینکه حدود 15 درصد از پســته تولیدى در 
داخل کشــور مصرف و مازاد آن صادر مى شود، خاطر 
نشان کرد: مقدار صادرات پسته هر سال تغییر مى کند 
و فاکتورهایى چــون میزان تولید و نــرخ ارز در حجم 

صادرات ساالنه پسته تعیین کننده است.

عمدى بودن سانحه قطار 
مشهد - یزد منتفى است

85 درصد پسته کشور
 صادر مى شود

خبرخوان
دستخوش مردمى بودن!

  نصف جهان |این را مى دانیم که سلبریتى 
ها براى حضور در برنامه هاى مختلف پول هاى 
هنگفتى تقاضا مى کنند. اما این دیگر نوبر است 
که هنرمندان کشورمان با مایه گذاشتن از مردم 
جیب خود را پر پول کنند! در این باره یک سایت 
مدعى شده  فیلمى که با بودجه سنگین ارگانى 
تولید شده قرار اســت در یکى از شهرهاى مهم 
کشور اکران مردمى داشــته باشد و متولیان آن 
مى خواهند براى جذب بازیگران خودشان جهت 
شرکت در این مراســم، مبلغى بین 150 تا 300 

میلیون تومان به حساب آنان واریز کنند!

حضور «برادران لیال» 
در مونیخ 

  نصف جهان |در حالى که حرف و حدیث 
ها دربــاره قانونى بودن یا نبــودن حضور فیلم 
«برادران لیال» در جشنواره کن هنوز محل بحث 
و گمانه است و حاشیه هاى حضور بازیگران این 
فیلم در فرانســه هم هنوز فروکش نکرده حاال 
آخرین اثر سعید روستایى خودش را براى حضور 
در یک فستیوال خارجى دیگر آماده مى کند. سهم 
«برادران لیال» از جشــنواره کن، کلى حاشیه و 
یک جایزه فرعى بود اما ظاهــراً جذابیت هاى 
فرش قرمز جشنواره هاى جهانى بر جنجال هاى 
داخلى چربیده و گذار «برادران لیال» را به آلمان 
هم انداخته است. این فیلم قرار است روزهاى 24 
و 26 ژوئن (3 و 5 تیر 1401) در جشــنواره فیلم 

مونیخ به نمایش دربیاید. 

خبر مهم براى
 واکسن نزده  ها

  ایرنا | وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکى در تازه ترین اظهارات خود با هشدار به 
شهروندانى که تاکنون واکسن کرونا را تزریق 
نکرده اند، گفت: ایــن گروه از شــهروندان از 
دریافت خدمات دولتى محروم خواهند شد. بهرام 
عین اللهى خاطرنشان کرد: یکسرى از خدماتى 
که دولت به افراد ارائه مى دهد منوط بر این است 

که افراد سه دوز واکسن زده باشند.

نقشه، خوشرنگ تر شد!  
  همشهرى آنالین |بنابر اعالم مرکز 
روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت، 
در حال حاضر اکنون هیچ شهر قرمز و نارنجى 
در کشور وجود ندارد و تعداد شهرهاى با وضعیت 
زرد از 147 به 113 شهر کاهشــى بوده و تعداد 
شــهرهاى با وضعیت آبى از 301 به 335 شهر 

افزایش یافته است.

ایران از افغانستان
 عقب ماند

  تجارت نیوز |بر اســاس گزارشــى که 
مرکز پژوهش هاى اتاق ایران منتشر کرد، سهم 
بیکاران فارغ التحصیل در زمستان 1400، حدود 
38 درصد بود. این درحالى اســت که در ســال 
2020 نرخ بیکاران با تحصیالت عالى کشــور 
افغانستان 14/38 درصد بود. داده هاى مرکز آمار 
ایران در زمستان 1400 نشان مى دهد، 13 درصد 
از کل جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالى 

بیکار بودند.  

 چند ایرانى 
شهروند آلمان هستند؟

  برترین ها| خبرگزارى رسمى کشور آلمان 
آمار اعطاى تابعیت این کشــور در سال 2021 
اعالم کرد. در بین مهاجران ساکن آلمان در ده 
سال گذشــته، ایرانیان دومین گروه با بیشترین 
درصد کسب شهروندى آلمان به شمار مى روند و  
تعداد مهاجران ایرانى به کشور آلمان فقط در سال 

2021 بیش از 4 هزار نفر بوده است.

یادى از آن جمعه معروف
  نصف جهان | شــمس الدیــن حســینى، 
وزیر اقتصاد دولــت محمود احمدى نــژاد و رئیس 
کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملــى مجلس در 
گفتگو با خبرگــزارى «ایرنا» دربــاره آن روز جمعه 
معروف ســال 98 که روحانى گفت تــازه در آن روز 
فهمیده بود بنزین گران شــده اســت گفت: من به 
ضرس قاطع به شما مى گویم که رئیس جمهور وقت 
آقاى روحانى در آن جلسه اى که گفت من هم صبح 
جمعه فهمیدم، غیرصادقانه به مردم گفت. ایشان مى 
دانسته است، کما اینکه بعدها معاون وزیر کشورش 
گفت اگر خواستید، بگویید تا من به ایشان بگویم کى 
و کجا اطالع داشــتند؟ و همین امروز ما با تعدادى از 
افراد دستگاه هاى نظارتى جلسه اى داشتیم که به ما 
مى گفتند بله، ما در این جلسات حضور داشتیم و رئیس 
جمهور وقت کامًال مطلع بودند. آن صحبت براى شانه 

خالى کردن از زیر بار مسئولیت بود.

گاف عجیب استاندار  
  برترین ها|ویدیویى از گفتگوى تلفنى استاندار 
یزد با رئیسى در محل ســانحه قطار مشهد - یزد در 
فضاى مجازى انتشــار یافته اســت که در آن آقاى 
استاندار به رئیس جمهور مى گوید: من سالم شما را به 

جان باختگان مى رسانم!

تصمیم عربستان
 در رابطه با زنان

  ایرنا |عربستان الزام پوشاندن مو و گردن زنان در 
عکس شخصى در کارت ملى را لغو کرد. پیش تر زنان 
عربستان اجازه یافتند بدون موافقت ولى و قیم به سفر 
بروند و رانندگى کنند. همچنین زنان عربستان اجازه 
یافته بودند به استادیوم ها رفته و به تماشاى بازى فوتبال 

ملى و باشگاهى بپردازند.

بررسى طرح
 توزیع کیلویى نان 

مدیرکل دفتر بازرسى و نظارت بر کاالى    مهر |
اساســى وزارت جهاد کشــاورزى گفت: طرح توزیع 
کیلویى نان در جلسه اخیر شوراى آرد و نان مطرح شده و 
در حال بررسى است. مسعود امرالهى اظهار کرد: فروش 
کیلویى نان  تا چهار ماه آینده انجام شده و هیچ افزایش 

قیمتى هم در دستور کار دولت نخواهد بود.

نگرانى 
ارگان صداوسیما

  روزنامه جام جم |نمونه  بــارز قبح زدایى از 
بى حجابى در فضاى مجازى که البتــه این روزها به 
دنیاى واقعى هم کشیده شده است، یادآورى محتاط  
بودن دخترها در سال هاى گذشته است. روزهاى دورى 
نیســت زمانى که نوجوانان و جوانان از پخش شــدن 
عکس هاى باحجاب و چارچوب دارشان واهمه داشتند 
و با دیگر کاربرانى که در فضاى مجازى تعامل داشتند، 
بســیار بااحتیاط برخورد مى کردند اما حاال و با گذشت 
فقط چند ســال، کار به جایى رســیده که اصلى ترین 
هدف بسیارى از کاربران، انتشار عکس هاى بى حجاب 
است به طورى که هیچ واهمه اى از دیده شدن تصاویر 

خصوصى شان توسط غریبه ها ندارند. 

سارقان بانک ملى 
نخبه نبودند

  همشهرى آنالین|  ســردار محمد قنبرى، 
رئیس پلیس آگاهى فراجا در پاســخ به اینکه آیا چهار 
سارق اصلى بانک ملى نخبه و متخصص بودند، گفت: 
نه اینطور نیست که بگوییم نخبه و متخصص بودند؛ 
دو نفر از این سارقان که سارقان اصلى هستند و اکنون 
مراحل انتقال آنها از خارج از کشور در حال انجام است 
این افراد دستگیر شــده و این اقدام با پیگیرى پلیس 
ایران با همکارى پلیس آن کشــور در کمترین زمان 

ممکن صورت گرفت. 

روزى روزگارى ناســا بر این باور بود کــه ما روزى در 
دونات هاى فضایى بادى غــول پیکر زندگى خواهیم 
کرد. آژانس فضایى ایاالت متحده نزدیک به پنج دهه 
پیش زیستگاهى به شکل چرخ طراحى کرد که حداکثر 

140 هزار نفر را در خود جاى مى داد.
اوایل دهه 1970، ناسا بر ســر دوراهى تعطیل کردن 
برنامــه آپولو و فرســتادن فضانــوردان به مــاه بود. 
دانشمندان در جســتجوى نقطه عطف بعدى اکتشاف 
فضایى خود، برخى مریخ را هدف قرار داند و برخى به 

کاوش در دیگر مستعمرات فضایى پرداختند.
در سال 1975 ناسا در مطالعات تابستانى که در دانشگاه 
استنفورد انجام شد، طرح هاى احتمالى یک شهر فضایى 
 (Stanford Torus) را بررسى کرد. چنبره اســتنفورد
احتماًال مخوف ترین طرح پیشنهادى بود؛ ایستگاهى 

حلقه اى شکل که بین زمین و ماه قرار مى گرفت.
بر اساس طرح هاى ناسا، این چنبره 1/6 کیلومتر قطر 
دارد و یک بار در دقیقه حول مرکز خود مى چرخد تا از 
طریق نیروى مرکزگرا، گرانــش مصنوعى ایجاد کند. 
بین 10 تــا 140 هزار نفر مى توانند در این مســتعمره 
زندگى کرده و ماه و سیارك  هاى اطراف را براى منابع 
خود استخراج کنند. این افراد درون حلقه بیرونى زندگى 
خواهند کرد و در مزارعى نظیر آنچه در زمین اســت به 
پرورش دام و حیوانات خواهنــد پرداخت. انرژى مورد 
نیاز با استفاده از صفحات خورشیدى عظیم از خورشید 
جمع آورى مى شود، حال آنکه این آینه هاى غول پیکر 

تشعشعات خطرناك را منعکس مى کنند.
چنبره استنفورد یکى از سه طرح مستعمره فضایى بود 
که در مطالعه تابستانى ناسا پیشنهاد شد. «جیمز فلچر»، 
مدیر ناسا در آن زمان گفت این مقاله سئواالت بزرگى را 
براى نوع بشر ایجاد کرده است. او هدف از این مطالعه 

را ارزیابى پیامدهاى انســانى و اقتصادى و همچنین 
امکان سنجى فنى عنوان کرد و افزود: «شرکت کنندگان 
در این پروژه چشم اندازى را براى ما فراهم کرده اند که 
تخیلمان را درگیر خواهد کرد و ذهنمان را گســترش 

خواهد داد.»
این سه ایستگاه نمادهاى طراحى هاى نظرى هستند 

اما ناسا هرگز به ســاخت آنها نزدیک هم نشد. هزینه 
هنگفت، حمل و نقل مواد، مسمویت ساکنان با تشعشات 
بالقوه و چالش هاى غیر قابل حــل دیگرى در این راه 

وجود داشت.
اگرچه این ایده حتى جدید هم نبــود زیرا «ورنر فون 
براون»، مهندس پیشگام ناسا در سال 1952 طرح هاى 

مشابهى را براى ایستگاه هاى فضایى ارائه کرده بود.
با این حال ناســا ســرانجام زیســتگاه فضایى خود را 
بســیار کم تجملى تر ســاخت که در 400 کیلومترى 
بــاالى زمیــن مى چرخد و محــل اســتقرار حداکثر 
شــش فضانــورد از آژانس هــاى فضایى سرتاســر 

جهان است.

رئیس ســازمان امــور دانشــجویان با اشــاره به 
مسمومیت هاى اخیر در میان دانشجویان اظهار کرد: 
کارشناسان وزارت بهداشت مسئله مسمومیت هاى 
اخیر دانشجویان چند دانشــگاه را مورد بررسى قرار 
دادند و نظر آنها این بود که مسمویت ایجاد شده میان 
دانشجویان، «مسمومیت غذایى» است. البته ممکن 
اســت دالیل دیگرى هم وجود داشته باشد اما بنا بر 
اعالم کارشناسان وزارت بهداشت، این مسمومیت ها 

بخاطر غذا بوده است.
دکتر هاشم داداش پور افزود : در دهه 80 نیز مشابه 

این اتفاق به صورت نقطه اى افتاده بود و دانشجویان 
چند دانشگاه به مسمویت غذایى دچار شده بودند.

اوایل ماه جارى حدود 40 نفر از دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان با عالئم  مسمومیت، به بیمارستان منتقل 
شدند. این اتفاق در دانشگاه امام صادق(ع) نیز تکرار 
شــد و حدود 39 دانشجوى این دانشــگاه به دلیل 
مسمومیت گوارشى راهى بیمارستان شدند.  مسئوالن 
دانشــگاه امام صادق(ع) آلودگى ویروسى را علت 
بروز چنین مشــکلى اعالم کردند و گفتند مسمویت 

دانشجویان ارتباطى به غذاى دانشجویان ندارد.

هــر چنــد مــوج مهاجــرت پیــش تــر در میان 
فارغ التحصیالن دانشگاه هاى معتبر و نخبگان شکل 
گرفته بود، اما به نظر مى رسد به تازگى حتى نوجوانان 

هم به مهاجرت گرایش پیدا کرده اند.
در روزهاى اخیر خبرى منتشــر شد که یک مؤسسه 
فرهنگى ترکیــه با برگــزارى آزمــون در تهران، 
دانش آموزان ایرانــى را براى تحصیــل در ترکیه 

بورسیه مى کند.
خبرگزارى «آناتولى» ترکیه در این باره گزارش داد 
که بنیاد معارف و وزارت آموزش و پرورش ترکیه در 

چارچوب «بورسیه هاى بین المللى دانش آموزى» در 
تهران آزمونى را برگزار کرد که در آن دانش آموزان 
ایرانى خواستار تحصیل در مقطع دبیرستان در ترکیه 
شرکت داشــتند. بر اســاس این گزارش اغلب این 
دانش آموزان که از مناطق محروم و دورافتاده ایران 
براى شرکت در آزمون به تهران آمدند، براى تحصیل 
در دبیرســتان هاى امام خطیب ترکیه که مجموعه 
اى مذهبى است، رقابت کردند. گفته شده است که 
این اقدام بدون اطالع و مجوز ایران توسط مؤسسه 

«یونس امره» انجام شده است!

آرمان کیانى
دعواى على اکبر رائفى پور و رامبد جوان همچنان ادامه 
دارد. در جدیدترین پــرده از این دعوا، این بار رائفى پور 

در سخنرانى جدیدى به انتقاد از جوان پرداخته است.
على اکبر رائفى پور، مدرس و نظریه پرداز ایرانى که با 
اظهارنظرهاى جنجالى اش شناخته مى شود، در واکنش 
به افشاگرى هاى اخیر درباره آزار زنان در سینماى ایران، 
توییتى زد که رامبد جــوان آن را توهین به زنان بازیگر 
دانست و در پاسخ به رائفى پور نوشت که اهالى سینما 
او را تربیت خواهند کرد. در ادامه رائفى پور هم با انتشار 
توییت جدیدى به رامبد جوان و ماجراى سفرش به کانادا 
کنایه زد و این مجرى مشهور را به گرفتن صدها میلیون 

تومان از بیت المال متهم کرد.
همچنین پس از ایــن اتفاق، در توییتر و اینســتاگرام 
هشــتگى تحت عنوان «گرین کارتت را زمین بگذار» 
در حمایت از انتقاد على اکبر رائفى پور از سلبریتى هاى 

ایرانى به راه افتاد که اشاره به هنرمندان ایرانى داشت که 
در حالى به انتقاد از وضعیت کشور مى پردازند که خود 
کشور دیگرى را براى زندگى یا تولد فرزند خود انتخاب 
کرده اند. رامبد جوان این موضوع که او تابعیت کانادا را 
دارد رد کرد اما على اکبر رائفى پور در سخنرانى جدیدى 
بار دیگر به انتقاد از رامبد جوان و دیگر ســلبریتى هاى 

ایرانى پرداخته است.
او در سخنرانى جدیدش گفته: «رامبد جوان و محسن 
تنابنده را چه کسى مى شناخت؟ همین تلویزیون شما 
را آدم کرد. دار و ندارتان در رانت تلویزیون است. رامبد 
جوان براى هر برنامه "خندوانــه" 140 تا 150 میلیون 

تومان دستمزد مى گیرد.»
او همچنین کنایه هاى دیگرى هم نثار رامبد جوان کرده 
که به احتمال زیاد باید در انتظار پاسخ مجرى «خندوانه» 
به آنها هم باشیم تا این دعوا فعًال ختم نشده همچنان 

پیش برود. 

مانى مهدوى
وعده «هر نــوزاد یــک میلیون تومــان» که در 
دوران ریاســت جمهورى محمود احمــدى نژاد 
داده شــد را یادتان هست؟ سرنوشــت این طرح

 چه شد؟
احمدى نژاد سال 1389 در ســومین سفر استانى 
خود بــه آذربایجان غربى و در ســخنرانى خود در 
جمع مردم ارومیه، در راســتاى تشــویق مردم به 
افزایش جمعیت اعالم کــرد که  دولت در نظر دارد 
در آن ســال به هر کودك تازه متولد شده ایرانى، 

مبلغ یک میلیــون تومان اختصاص دهــد. بنا به 
اعالم رئیس جمهور وقت، قرار بود صندوقى به نام 
«صندوق آتیه فرزندان» براى متولدان سال 1389 
تشکیل و یک میلیون تومان به حساب هر نوزاد در 
این صندوق سرمایه گذارى شده و ساالنه نیز 100 
هزار تومان به این مبلغ اضافه  شود. حتى گفته شد به 
دلیل اینکه نوع حساب این صندوق سرمایه گذارى 
است ساالنه سود هم به سپرده آن تعلق  مى گیرد. 
او در همان ســخنرانى معروف، از والدین فرزندان 
درخواســت کرد تا آنها هم ماهیانه حداقل 20 هزار 

تومان به این حساب فرزندشان واریز نمایند.
رئیس جمهور وقت ایران، روز ســه شنبه 5 مرداد 
1389 همزمان با ســالروز والدت امام زمان(عج) 
به دوازده نفر از والدین نوزادان به دنیا آمده در سال 
1389، اسناد مربوط به «صندوق آتیه مهر» را هدیه 
کرد. اما کار این صندوق به کجا کشید و واریز این 
یک میلیون تومان به حساب نوزادان تازه متولد شده 

تا چه زمانى ادامه داشت؟
شهال کاظمى پور، جمعیت شــناس که دو سه روز 
پیش در گفتگو بــا «خبرآنالین» به تبیین وضعیت 

جمعیتى کشور پرداخت، در خالل این گفتگو گریز 
هم به قانون تشویق جمعیتى احمدى نژاد زد و بعد 
از 12 سال از سرنوشــت آن پرده برداشت. کاظمى 
پور مى گوید:  «قــرار بود یک میلیــون تومان به 
حســاب خانواده ها واریز کنند که به صورت سپرده 
براى آینده آن بچه جمع آورى شــود، تقریبًا براى 
پنج ماه واریز شــد و دیگر تداوم نداشــت، جالب 
اینکه به آن خانواده هایى هم کــه تعلق گرفته بود 
با مراجعه به بانک متوجه شــدند اصًال پولى وجود

 ندارد!»

چشم انداز عجیب ناسا
 از زندگى  آینده چرا محقق نشد 

سرنوشت طرح جنجالى زمان  احمدى نژاد

جر و بحث رائفى پور- رامبد ادامه دارد اعالم نتیجه
 بررسى مسمومیت هاى اخیر دانشجویان

چشم ترکیه به دانش آموزان ایرانى 
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مدیرکل اســتاندارد اصفهان گفت: بیشــترین چالش و 
مشکل مصالح ســاختمانى در این استان مربوط به تولید 
غیر اســتاندارد تیرچه و بلوك اســت و براى مقابله با آن 
نیازمند هم افزایى بیشتر دستگاه هاى اجرایى و نهادهاى 

مرتبط هستیم.
محمود فرمانى افزود: بیشترین سختى نظارت بر روى تولید 
مصالح ساختمانى استاندارد مربوط به تیرچه و بلوك است 
زیرا تولید این دو محصول نیاز به تجهیزات و تأسیســات 
پیچیده اى ندارد، اقالم نمایشگاهى یا فروشگاهى نیستند 

و محل تولید آنها به راحتى مى تواند جا به جا شود.
وى اظهار کــرد: در برخى موارد وقتــى محل تولید غیر 

استاندارد این مصالح ساختمانى شناسایى و به آنجا مراجعه 
مى شــود، ممکن اســت دیگر آن کارگاه تولیدى در آن 
مکان نباشد زیرا با ســهولت مى توانند به جاى دیگرى 

منتقل شوند.
فرمانى تصریح کرد: یکى از مهمتریــن راهکارها براى 
نظارت هرچه بیشتر بر این محصوالت و جلوگیرى از به کار 
بردن محصوالت غیر استاندارد در ساخت و ساز، هم افزایى 
دســتگاه هاى اجرایى و نهادهاى مرتبط است به عنوان 
مثال اگر مهندسان ناظر پروژه هاى ساختمانى با دقت بر 
این موضوع نظارت داشته باشند، تولیدکننده هاى متخلف 

هم نمى توانند محصوالت خود را بفروشند.

ســخنگوى دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهــان 
گفت: چند وقت پیــش چند مورد مشــکوك به ابتال 
به آبله میمونى در کشــور و حتى اصفهان شناســایى 
شــدند که در روند تشــخیص بیمارى مشــخص شد 
بیمارى آنها آبلــه میمونى نبوده و جــواب آزمایش ها

منفى شد.  
پژمان عقدك اظهار کرد: خوشبختانه تا کنون در کشور 
و همچنین اســتان اصفهان هیچ موردى از ابتال به آبله 
میمونى گزارش نشده و نگرانى در این زمینه وجود ندارد.
وى بیان کرد: این افــراد عالئم آبله مرغان داشــتند 
که به دلیــل ترشــحات و ضایعات پوســتى که روى 

بدنشان ایجاد شــده بود، پزشک شــک کرده و براى 
اطمینان خاطر و تشــخیص دقیق تر، بــراى ما نمونه 

فرستاده بود.
وى خاطرنشان کرد: از جمله عالئم شایع آبله میمونى 
مى توان به تب، بدن درد، ســر درد، کمر درد و بثورات 

پوستى اشاره کرد.
پژمان عقدك اذعان کرد: تابســتان فصل شــیوع آبله 
مرغان و طبیعى است که در کشور و استان این بیمارى 
دیده شود، براى جلوگیرى از ابتال به آبله مرغان و آبله 
میمونى، همان دستورالعمل هایى که براى جلوگیرى از 

ابتال به کرونا انجام مى شود مؤثر است.

بیمار مبتال به آبله میمون در 
اصفهان شناسایى نشد

بیشترین چالش مصالح 
غیر استاندارد در اصفهان 

تولید زنده صنایع دستى 
در چهلستون

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دسـتى 
اسـتان اصفهان از تولید زنـده آثار صنایع دسـتى بومى 
در نمایشگاه صنایع دستى چهلسـتون خبر داد. علیرضا 
ایزدى گفت: هرسـاله در هفته صنایع دستى برنامه هاى 
مختلفى برگزار مى شود و یکى از برنامه هایى که در این 
هفته و از تاریخ 21 لغایت 27 خردادماه برگزار خواهد شد، 
نمایشگاه صنایع دستى بومى است که با حضور هنرمندان 
اصفهان و هرمزگان به عنوان دو شهر خالق صنایع دستى 
و هنرهاى مردمى ثبت شده در شـبکه شهرهاى خالق 
یونسکو، در محل کاخ موزه چهلستون برگزار مى شود و 
از ویژگى هاى این نمایشـگاه مى توان به تولید زنده آثار 

صنایع دستى اشاره کرد.

کشف 66 قطعه بلدرچین 
رئیس اداره محیط زیست اردستان گفت: روز جمعه حین 
کنترل محورهاى اردستان با همکارى نیروى انتظامى 
تعـداد 66 قطعه بلدرچین کشـف و ضبط شـد. حسـین 
شـواخى اظهار کـرد: مأمورین کالنترى بخـش مهاباد 
حین گشـت و کنترل در محور ترانزیت به یک دستگاه 
خودرو زانتیا به همراه دو نفر سرنشـین کـه یکى از آنها 
افغانى بود، مشکوك شدند. در بازرسى از خودرو مذکور، 
ماموران تعداد 66 قطعه بلدرچین وحشى زنده گیرى شده 
و لـوازم و ادوات زنده گیرى پرندگان وحشـى را کشـف 
و ضبط کردند. بلدرچین ها پس از بررسـى جسـمانى در 

زیستگاه هاى امن شهرستان اردستان رهاسازى شدند.

آغاز روند افزایشى دماى هوا 
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
از احتمال وزش باد شـدید همراه با گردوخاك محلى در 
نیمه شرقى خبر داد و گفت: از روز دوشنبه تا پایان هفته، 
روند دما روبه افزایش خواهد بود. حجت ا... على عسگریان 
اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى نشان دهنده برقرارى 
جوى نسـبتًا پایدار تا دو روز آینده روى اسـتان اسـت و 
وضعیت جوى در بیشـتر مناطق به شکل صاف تا کمى 
ابرى، گاهى وزش باد نسبتاً شدید و در نیمه شرقى استان 
به ویـژه در روز یک شـنبه احتمـال گردوخـاك محلى 

پیش بینى مى شود.

برگزارى مانور اطفاى حریق
مانور عملیاتى اطفاى حریق و آموزش استفاده از خاموش 
کننده هاى دستى در محل مخازن آب شرب شهر ورزنه 
برگزار شـد. بـه گـزارش روابط عمومـى آبفـاى ورزنه، 
این مانـور با هدف آمادگـى همه جانبه و ارتقاى سـطح 
آگاهى نیروهاى انسـانى و خدمات رسـان در مواجهه با

 آتش سوزى احتمالى برگزار گردید.

بانوى ژاپنى در اصفهان 
مسلمان شد

همزمان با میالد فرخنده حضرت فاطمه معصومه (س) 
یک بانوى ژاپنى در مدرسـه علمیه ناصریه اصفهان به 
دین مبین اسالم مشرف شد. حجت االسالم و المسلمین 
مؤمنى، معاونت تهذیب و تبلیغ حوزه هاى علمیه اصفهان 
گفت: خانم ماکى شین 35 ساله از ژاپن پس از فراگیرى 
اصول ضرورى و ابراز تمایل خودشـان در این مدرسـه 
به مذهب تشیع مشرف شـد. وى اظهار کرد: اگر کسى 
تمایل بـه قبول کردن اسـالم داشـته باشـد فضایى در 
مدرسه مهیا شده تا این افراد با کمترین هزینه و زحمت 

مسلمان شوند.

دومین مرحله 
رهاسازى مارها 

دومیـن مرحلـه رهاسـازى مارهـا در دامـان طبیعت با 
همـکارى آتش نشـانى خمینى شـهر اجرا شـد. معاون 
عملیات سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
خمینى شهر گفت: این مار ها از منازل مردم، خودرو ها و 
اماکن جمع آورى و در دامان طبیعت رهاسـازى شـدند. 
جعفر کبیرى افزود: تاکنون بیش از بیست حلقه مار سمى 

زنده گیرى و در طبیعت رها شدند.

نصف جهان    ظاهراً ماســک زدن در شهر اصفهان 
به فراموشى سپرده شده است. این موضوعى است 
که در گوشه گوشه شهر به چشم مى خورد. وزارت 
بهداشــت اعالم کرده همه گیرى ویروس کرونا 
هنوز به انتها نرســیده اما ظاهراً براى شــهروندان 
اصفهانى کرونا مقوله اى اســت کــه تاریخش به 

انقضاء رسیده است.
این روزها ماســک از صورت رانندگان تاکســى و 

اتوبوس هم افتاده است چه برسد به صدها مسافر 
آنها در طول روز. بسیارى از شــهروندان که هنوز 
نسبت به ماسک زدن در  محل ها و اماکن پر رفت 
و آمد متعهد هستند نسبت به بى توجهى دیگران به 
این امر مهم گالیه مندند. آنها مى گویند چرا در حالى 
که هنوز هیچ مرجع رسمى محلى، ملى یا بین المللى 
پایان کرونا را اعالم نکرده است، بیشتر همشهریان 
جشن اختتامیه این همه گیرى را برگزار کرده اند؟

کرونا هست، نیست؟!

نصف جهــان    ظاهراً نباید کانون هاى گرد و غبار را 
فقط منحصر به نقاط مشــخصى در خارج از شهر 
اصفهان بدانیم بلکه در بعضى مناطق داخل شــهر 
اصفهان هم به محدوده هایى بــر مى خوریم که 
وظیفه آلوده کردن هواى همان محدوده را بر عهده 

گرفته اند! 
این محدوده هــا که عمدتًا مناطق پرتى هســتند 
یا محصورن و یا غیر محصور امــا همه آنها مدت 
هاست به حال خود رها و به کانون هایى گردوغبارى 

تبدیل شده اند که با وزش یک باد مالیم نیز هواى 
اطرافشان را آلوده مى کنند. برخى از این محدوده 
ها در اختیار اشخاص حقیقى است و برخى دیگر در 

اختیار اشخاص حقوقى. 
مهمترین سئوال شــهروندان محله هایى که این 
زمین هاى بایر در آنجا واقع شده این است که چرا  نه 
شهردارى و نه صاحبان ملک تکلیف آنها را روشن 
نمى کنند تا ساکنان مستقر در اطراف این زمین ها 

یک روز هم که شده نفسى به سالمى بکشند؟!

کانون هاى آالینده هوا در وسط شهر!

نصف جهان   سرمقاله شماره دیروز روزنامه «اصفهان 
امروز» زیر عنوان «ســاز ناکوك صنایع دســتى 
اصفهان» به وضعیت این صنعت مهم در اصفهان 

پرداخته است.
در بخشى از این ســرمقاله آمده است: « این روزها 
حال و روز صنایع دســتى اصفهان خوب نیســت. 
این حوزه به دلیل وابســتگى شدید به گردشگرى 
یکى از بخش هاى اقتصادى اســت کــه از زمان 
شیوع ویروس کرونا تقریبًا تعطیل شده است. این 
صنعت پیش از ورود کرونا نیز با رکود و مشکالتى 

نظیر نوسانات اقتصادى، گرانى مواد اولیه و کاهش 
فروش مواجه بود اما شــیوع ویروس کرونا باعث 
شد تا فعاالن صنایع دســتى با مشکالت بیشترى 

مواجه شوند.»
در همین زمینه سرمقاله نویس این روزنامه هشدار 
داده  اســت: «چالش هاى دو سال اخیر زنگ خطر 
مهاجرت هنرمندان این عرصه از کشــور را بیش 
ازپیش به صدا درآورده تا جایى که اگر فکرى به حال 
بهبود این شرایط نکنیم دیگر نبض صنایع دستى 

اصفهان نخواهد زد.»

نبض صنایع دستى اصفهان از تپش مى افتد؟

حادثه پالسکو و فاجعه متروپل آبادان هشدارى بود 
تا در راستاى ایمن سازى ساختمان هاى شهر تالش 
مضاعف داشته باشیم. براى بررسى و آگاهى هر چه 
بیشتر از وضعیت ایمنى ساختمان هاى شهر اصفهان، 
خبرگزارى «ایمنا» گفتگویى با وحید مهدویان، معاون 
شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان انجام داده  که 
بخشى از اظهارات این مقام مسئول درباره وضعیت 

ساختمان سازى در اصفهان را مى خوانید. 

*حدود 470 هــزار ملک بــا کاربرى هاى مختلف 
همچون مســکونى، تجارى و بیمارســتان در شهر 
اصفهان وجود دارد که بسیارى از آنها در حال استفاده و 
بهره بردارى است که از نظر میزان اهمیت دسته بندى 
شــد و از ســال 95 تاکنون بازدیدهایى از آنها انجام 

شده است.
*در این پنج سال که بازدید مشترك از ساختمان هاى 
با اهمیت و بلندمرتبه (شش طبقه به باال) شهر اصفهان 
انجام شــد، گزارشــى از وضعیت ایمنى آنها در ابعاد 

مختلف تهیه و به مالک یا مالکان ابالغ شده است.
*طبق آخرین بازدید انجام شده، در حال حاضر حدود 
328 ساختمان ناایمن شناسایى شده در شهر اصفهان 
وجود دارد که نکات ایمنى در آنها رعایت نشده و در 

ابعاد مختلف ایمنى دچار مشکل است.
*معتقد هستیم خیلى نباید وســواس نشان داد، زیرا 

ســاختمان هایى که داراى گواهى پایان کار اســت 
و مســائل ایمنى و آتش نشــانى آنها مورد تأیید قرار 
گرفته اســت، چنانچه نگهدارى و بازرسى هاى فنى 
دوره اى توسط هیئت مدیره ســاختمان انجام شده 
باشد، مشکلى ندارد و ســاکنان نباید دغدغه زیادى 

داشته باشند.
*بخــش عمــده اى از ســاختمان هاى ناایمــن، 
ســاختمان هاى تجارى و ادارى اســت که شــامل 

فرسودگى شده است. 
*در فاجعه متروپــل آبادان همــه در جریان ناایمن 
بودن کل ســاختمان بودند و اخطارهاى الزم توسط 
دستگاه هاى فنى داده شده بود، اما بنا به هر دلیلى مورد 
توجه سازنده قرار نگرفت، لذا اینکه گمان شود 328 
ساختمان ناایمن اصفهان شرایطى مشابه ساختمان 

متروپل آبادان دارد، به هیچ عنوان صحیح نیست.
*به تازگى جلسه اى  در استاندارى اصفهان تشکیل و 
مقرر شد از بین 328 ساختمان، 100 مورد که از نظر 
ایمنى بحرانى است و بیشتر آنها ساختمان هاى قدیمى 
هستند، توسط کمیته مشترك شهردارى، اداره کل راه 
و شهرسازى، استاندارى و نظام مهندسى مجدد بازدید 
شود و اگر اصالحات انجام نشده است، گزارش مربوطه 
به ستاد بحران اســتاندارى اعالم و از طریق مراجع 
قضائى مراتب پیگیرى شود تا با حکم مراجع قضائى 

هیئت مدیره ملزم به ایمن سازى ساختمان شوند.

سرنوشت 328 ساختمان ناایمن در شهر اصفهان

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان گفت: سال 
گذشته ابتکار استفاده از خرزهره در قالب طرح بادشکن 
غیرزنده در بخش کویرات از توابع شهرســتان آران و 
بیدگل به کار گرفته شــد که با موفقیت آمیز بودن آن، 
امسال در ســایر تپه هاى داراى شن هاى روان نیز اجرا 
مى شود. محمدعلى کاظمى با اشاره به اجراى طرح هاى 
بادشکن غیرزنده طى دو سال گذشته در بخش کویرات 
از توابع شهرســتان آران و بیدگل افزود: طرح بادشکن 

غیرزنده سال 1399 با اســتفاده از نیزارها در روستاى 
حسین آباد کویرات انجام شده بود و 1400 در قراردادى 
با شرکت تعاونى مرتعداران، استفاده از خرزهره براى اجرا 

این طرح به کار گرفته شد.
وى ادامه داد: هرس خرزهره در شهردارى انجام و اجراى 
طرح بادشکن غیرزنده با این روش در سطح 15 کیلومتر 
از تپه هاى روستاى حسین آباد کویرات عملیاتى شد که 

موفقیت آمیز بود. 

ابتکار استفاده از خرزهره در قالب بادشکن 

فرمانده  انتظامى اســتان اصفهان گفت: ضایعات فروشى 
هاى مجوزدار غالباً پاك فعالیــت مى کنند اما برخى از آنها 
که غیر مجاز هستند شغل دومى براى خود انتخاب کرده اند 
و پشت فروشندگان ضایعاتى هاى شهر، مافیایى وجود دارد 
که انگیزه سرقت توسط معتادان را نیز افزایش داده است و  

آن فروش مواد مخدر است.
ســردار محمدرضا میرحیدرى در یک مصاحبه مطبوعاتى 
که جمعى از خبرنگاران حضور داشــتند در پاسخ به سئوال 
«نصف جهان» مبنى بر اینکه برخــى از خودروهاى جمع 
آورى ضایعات به امر تبادل مــواد مخدر مباردت مى ورزند 
و در پوشش ضایعاتى اقدام به توزیع مواد مخدر مى کنند و 
در این زمینه آیا تدابیرى در زمینه شناسایى و جمع آورى این 
خودروها انجام شده است یا خیر؟ اظهار داشت: متأسفانه رشد 
قارچ گونه ضایعات فروشى ها در حواشى شهر اصفهان که 
به عنوان طالى کثیف مورد توجه افراد سودجو قرار گرفته، 
باعث آزار و اذیت شهروندان شده و همچنین فرصتى براى 
خرید و فروش اموال مسروقه و مواد مخدر فراهم شده است.

وى افــزود: این ضایعات فروشــى ها باعــث آزار و اذیت 
شــهروندان مى شوند و فرصتى براى شــغل دومشان که 
تبادل موادمخدر است ایجاد مى کنند و در این رابطه پلیس 
به شــدت با آنها مبارزه مى کند و شهروندان اگر مواردى را 

مشاهده کردند اطالع دهند.
سردار میرحیدرى در ادامه با اعالم اینکه عملکرد پلیس طى 
80 روز گذشته چشمگیر بوده است اظهار داشت: طى این 

مدت میزان سرقت ها یک درصد افزایش یافته است.
سردار میرحیدرى افزود: طى این مدت سرقت هاى مهم 6 
درصد، سرقت از مغازه 17 درصد، سرقت از منازل 3 درصد، 
سرقت موتورســیکلت 6 درصد، سرقت اتومبیل 5 درصد و 

سرقت احشام 15 درصد روند کاهشى داشته است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به اینکه در زمینه 
تجاوز به عنف نیز با کاهش 40 درصدى روبه رو بودیم افزود: 
در زمینه جعل 31 درصد،کالهبردارى 9 درصد و جرایم رایانه 

اى 23 درصد کاهش داشته ایم.
وى از دیگر مأموریت هاى پلیس را در قالب مبارزه با مفاسد 
اقصادى و قاچاق کاال دانست و تصریح کرد: تعداد پرونده ها 

در این زمینه 970 درصد رشد داشته است.
سردار میرحیدرى همچنین افزود: دراین رابطه 372 پرونده 
با ارزش ریالى 6 هزار و 698 میلیارد ریال تشکیل شده است . 
وى ادامه داد: همچنین در این زمینه 204 خودرو هم توقیف 
شد و 370 نفر که در قاچاق کاالهاى اساسى دست داشتند 

دستگیر شدند.
سردار میرحیدرى در پاسخ به سئوال دیگر «نصف جهان» 
مبنى بر اینکه چه تعداد خودرو شوتى در این 80 روز توقیف 
شده است، بیان کرد: طى این 80 روز 360 خودروى شوتى 
توقیف شدند و ما به رانندگان این خودروها توصیه مى کنیم 
که به اصفهان نیایند به این خاطر که سخت ترین برخوردها 

با آنها خواهد شد.
وى افزود: تمامى ورودى هاى استان اصفهان هوشمند است 

و تمامى ترددها رصد مى شود و به خوبى خودروهاى شوتى 
را مى توانیم تشخیص دهیم.

فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان در ادامه در رابطه با 
کشف مواد مخدر و جمع آورى معتادان تصریح کرد: با توجه 
به اینکه کشور همسایه در روند کشت مواد مخدر تغییراتى 
ایجاد کرده اســت این موضوع در کاهش ورود مواد مخدر 
به کشــور ما نیز اثر گذاشته و شــاهد کاهش 56 درصدى 

کشفیات بوده ایم.
وى در ادامه با انتقاد از اینکه مراکز نگهدارى معتادان متجاهر 
هنوز افتتاح نشده اظهار داشت: به علت عدم فعالیت مرکز 
ماده 16 مردم باید تاوان این مســئله را بدهند و این درست 
نیست. این در حالى است که اگر این مرکز راه اندازى شود 
ظرف 48 ساعت این معتادان متجاهر جمع آورى خواهند 

شد.
سردار میرحیدرى در ادامه سخنانش در حوزه جرایم رایانه 
اى نیز گفت: طى 80 روز گذشته چهار طرح عملیاتى انجام 
شــد که موفق شدیم 465 ســایت مجرمانه را شناسایى و 

مسدود کنیم.
فرمانده ناجا اصفهان با اشاره به اینکه در این زمینه با افزایش 
30 درصدى جرایم رایانه اى روبه رو بوده ایم و در این رابطه 

پرونده هاى قضایى تشکیل شد.
وى در رابطه با باندهاى سرقت نیز گفت: 46 باند سرقت طى 
80 روز گذشته متالشى شدند اما باید این خبر را هم بدهیم 
که اکثر این باندها در شهرهاى اقمارى و مساکن مهر سکنى 
گزیده بودند لذا از مردم این شهرها درخواست مى کنیم که 
در رابطه با ترددهاى موقت حساسیت بیشترى داشته باشند 

و پلیس را در جریان بگذارند.
سردار میرحیدرى تصریح کرد: دستگیر شدگانى که به خاطر 
سرقت در زندان به سر مى برند شــامل 87 درصد سارقان 

سابقه دار و 23 درصد سرقت اولى هستند.
فرمانده ناجا اصفهان در ادامــه در رابطه با میزان قتل ها در 
اصفهان گفت: اصفهان در این زمینه رتبه 24 را در کشور دارد 
و این در حالى است که تا سال گذشته 98 درصد قتل هایى 

که در اصفهان اتفاق افتاده بود کشف شد.
وى افزود: بیشتر مشــکالت ما در اصفهان ناشى از عوامل 
بیرونى اســت و از دســتگاه قضا مى خواهیم که با اراذل و 

اوباش به شکلى سخت برخورد کند.
ســردار میرحیدرى همچنین افزایش ورود اتباع خارجه به 
اصفهان را ناشــى از موقعیت جغرافیایى این شهر برشمرد 
و تصریح کرد: در این زمینه ما محورهاى تردد غیر قانونى 
را ناامن کردیم و کثرت برخورد با تردد اتباع خارجى نشانگر 
رصد و برخورد جدى پلیس با این مقوله است. فرمانده ناجا 
اصفهان ادامه داد: در این رابطه 82 خودرو توقیف شــده و 
اگر خودرویى بدون مجوز حامل اتباع خارجه باشد تا 6 ماه 

توقیف خواهد شد.
وى در ادامه سخنانش از کاهش 30 درصدى نزاع و درگیرى 
فردى و کاهش 32 درصدى نزاع دســته جمعى خبر داد و 

گفت: مجرمان عمدتاً غیر اصفهانى بوده اند.
فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان اضافه کرد: طى 80 

روز گذشــته 923 هزار و 318 تماس با سامانه 110 برقرار 
شده که نسبت به سال گذشــته 6 درصد رشد داشته است 

و از مجموع تماس ها 19 درصد شامل مشاوره بوده است.
سردار میرحیدرى میانگین تماس هاى روزانه با 110 را 12 
هزار تماس دانست و گفت: از ابتداى امسال اشغالى خطوط 
97 درصد کاهش داشته است و این بخاطر افزایش خطوط 
110 و افزایش نیروهاى متخصص دراین زمینه بوده است. 
در این جلسه رئیس پلیس راهنمایى رانندگى استان اصفهان 
نیز در پاسخ به ســئوال «نصف جهان» مبنى بر اینکه هم 
اکنون چه تعداد خودرو و موتورسیکلت توقیفى در پارکینگ 
ها وجود دارد اظهار کرد: در حــال حاضر چهار هزار و 300 
خودرو و 25 هزار موتور ســیکلت در پارکینگ هاى نیروى 

انتظامى در استان توقیف هستند و رسوب شده اند.
سرهنگ محمدى افزود: این خبر را به مردم مى دهیم که 
طرح هاى تشویقى خوبى براى ترخیص این وسایل نقلیه 
در نظر گرفته شده اســت و مردم مى توانند از این شرایط 
استفاده کنند و نسبت به ترخیص خودرو یا موتور سیکلت 

خود اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان در ادامه در رابطه با میزان 
تصادفات درون شهرى اصفهان گفت: متوفیان تصادفات 
درون شــهرى در ســال جارى 6 درصد کاهش یافته اما 

متوفیان برون شهرى 3 درصد افزایش داشته است.
ســرهنگ محمدى ادامه داد: طى 80 روز گذشته متوفیان 
تصادفات درون شهرى 36 درصد کاهش و تعداد متوفیان 

تصادفات برون شهرى 16 درصد کاهش داشته است.
ســرهنگ محمدى با انتقــاد از وضعیت نامناســب جاده 
ها و ایمنــى خودروها نیز گفت: از مســئوالن مى خواهیم 
که براى اصالح و ایمن ســازى جاده هاى اســتان تدابیر 
الزم را انجــام دهنــد تا شــاهد ایــن همه تصــادف در 

جاده ها نباشیم.
رئیس پلیس راهنمایى رانندگى استان اصفهان اضافه کرد: 
به عنوان مثال هفته گذشته در یکى از بزرگراه هاى اصفهان 
یک دستگاه پژو پارس خالف جهت حرکت مى کرد و همین 
عامل باعث شد که با هشت خودرو دیگر برخورد کند و ما این 
خودرو را توقیف و راننده را دستگیر کردیم و پس از بررسى ها 
خانواده وى مدارك نامناسب بودن اعصاب و روان این فرد 
را ارائه دادند و متوجه شدیم که این فرد از بیمارى اعصاب و 

روان رنج مى برده است.
وى در ادامه با بیان اینکه تست هوشیارى رانندگان در دستور 
کار است، گفت: باید توجه داشت که برخى از رانندگان که 
تخلفات ناهنجارى را شامل مى شوند، بیمارى اعصاب و روان 

دارند و ابطال گواهینامه آنها نیز در دستور کار است.
وى در ادامه با بیان اینکه توسعه خدمات الکترونیک پلیس 
راهور در دستور کار است، افزود: به زودى در اصفهان بنا به 
درخواست شهروندان تعویض پالك خودرو از درب منزل 

اجرایى مى شود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: مردم اصفهان با 
توجه به کاهش 18 درصدى جرایم راهنمایى و رانندگى رفتار 

قانونمندترى را در سال جارى از خود نشان داده اند.

در نشست خبرى فرمانده انتظامى استان و در پاسخ به سئوال «نصف جهان» مطرح شد؛

هشدارپلیس به مافیاى 
خرید و فروش ضایعات

دریا قدرتى پور
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صرف نظر از اینکه مى خواهید سیستم دسکتاپ یا لپ تاپ جدید 
بخرید یا اینکه مشغول ارتقاى سیستم موجود هستید، باید میزان 

فضاى ذخیره سازى موردنیاز خود را مشخص کنید.
 آیا براى بازى هــا و برنامه هاى خاص به فضاى ذخیره ســازى 
بزرگ ترى نیاز دارید؟ آیا فضاى بیشتر همواره بهتر است؟ در ادامه 

به این سئواالت پاسخ مى دهیم.

هارد درایو
همانطــور کــه مطمئنــًا مى دانید، هــدف اصلى هــارد درایو 
ذخیره  سازى انواع داده است. در هارد درایو به غیر از ذخیره سازى 
فایل هایى مانند عکس، برنامه و بازى، سیســتم عامل هم قرار 

مى گیرد. 
به عنوان مثال اگرچه ویندوز 11 حدود 30 گیگابایت از ظرفیت آن 
را اشغال مى کند ولى در مجموع براى نصب آن، هارد درایو سیستم 

باید 64 گیگابایت ظرفیت خالى داشته باشد.
ظرفیت هارد درایو هیچ تأثیرى بر عملکرد کامپیوتر ندارد اما اگر 
ظرفیت آن تقریباً پر باشد، در این صورت ممکن است با مشکالت 
مختلفى روبه رو شوید. بنابراین همواره حداقل 10 تا 15 درصد از 

ظرفیت هارد درایو را خالى نگه دارید.

SSD در برابر HDD
براى فضاى ذخیره سازى سیســتم خود باید بین هارد دیسک یا 
حافظه SSD دســت به انتخاب بزنید. در این میان حافظه هاى 
SSD در ســه نوع SATA، M.2 و NVMe در بازار وجود دارند. 

مهمترین تفاوت حافظه هاى SSD و هارد دیسک ها به قیمت و 
سرعت آنها برمى گردد.

حافظه هاى SSD به دلیل ســرعت بسیار باالیى که دارند، براى 
نصب سیســتم عامل و بازى ها گزینه هاى ایده آلى محســوب 
مى شوند. اما با توجه به قیمت باالى آنها، معموًال بیشتر کاربران 
از حافظه هاى SSD مبتنى بر ظرفیت پایین استفاده مى کنند. اگر 
نمى خواهید براى بهره گیرى از این قابلیت متحمل هزینه  زیادى 
شــوید، مى توانید یک حافظه SSD مثًال 256 گیگابایتى براى 
سیستم عامل و نصب چند بازى خریدارى کنید و در کنار آن یک 

هارد درایو 1 ترابایتى هم براى ذخیره  انواع فایل ها قرار دهید.

فضاى ذخیره ســازى کامپیوتر دسکتاپ در برابر 
لپ تاپ

حافظه هاى SSD SATA با وجود اینکه ســریع تر از هارد هاى 
 2.M مبتنى بر SSD هســتند، اما نســبت به حافظه هاى HDD

ســرعت کمترى ارائه مى دهند. با این حال براى اســتفاده هاى 
 SSD SATA معمولــى و بازى هاى میــان رده، حافظه هــاى
مى توانند به خوبى نیازهاى شما را برطرف کنند. بیشتر لپ تاپ ها و

 سیســتم هاى دســکتاپ از SSD SATA پشــتیبانى مى کنند 
و بــه همیــن خاطــر پرفروش ترین نــوع SSD محســوب 
مى شــود. بســیارى از لپ تاپ ها در کنــار فضاى ارائه شــده 
براى SSD، از فضــاى کافى براى یک هــارد HDD هم بهره 

مى برند.
اما در این میــان برخى لپ تاپ ها چنین مشــخصه اى را ندارند. 
در نتیجه باید مدلى را بخرید کــه از حافظه SSD داراى حداقل 
ظرفیت 250 گیگابایت بهــره ببرد. در غیر ایــن صورت براى 
ذخیره سازى فایل ها و برنامه ها با محدودیت هاى زیادى روبه رو 

مى شوید. اگر هم از کامپیوتر دسکتاپ استفاده مى کنید، در این 
زمینه دست باز ترى دارید.

البته تعداد هارد دیســک و حافظه SSD که مى توانید 
درون کیس قرار دهید، به مدل مادربرد بســتگى 

 Gigabyte’s B۵۵۰ دارد. به عنوان مثال مادربرد
Aorus Elite AX V۲ از دو کانکتــور M.2 و 

4 کانکتور SATA بهــره مى برد. این یعنى 

 SSD مى توانید براى سیستم مجهز به این مادربرد از دو حافظه
M.2 و چهار SSD SATA یا چهار HDD استفاده کنید.

سخن آخر
براى تعیین اینکه به چه مقدار فضاى ذخیره سازى براى لپ تاپ 
یا کامپیوتر دســکتاپ نیاز دارید، باید در ابتدا نحوه  اســتفاده از 

سیستم خود را مشــخص کنید. اگر از جمله کاربرانى هستید که 
در سیســتم عمدتًا تعدادى عکس، فیلم و موارد اینچنینى ذخیره 
مى کنید، پس احتماًال ظرفیت 500 گیگابایتى پاسخگوى نیازهاى 
شما خواهد بود. اما گیمرها به فضاى بســیار بیشترى نیاز دارند 
 Call of Duty: Modern زیرا مثًال براى نصب یک بازى ماننــد
Warfare بایــد 175 گیگابایت فضاى خالى در سیســتم خود 

داشته باشید.
در نتیجه اگر سیستم شما صرفاً داراى حافظه 
SSD بــا ظرفیــت 250 

گیگابایتى باشــد، 
با مشــکل کمبود 
فضاى ذخیره سازى روبه 
رو مى شوید. از آنجایى که براى 
گیم هاى سنگین حافظه SSD اهمیت 
بســیار زیادى دارد، قبل از خرید حتمًا به این 
موضوع توجه کنید تا در آینده دچار مشکل نشوید. اگر 
هم گیمر نیستید، حافظه SSD در حد 120 با 250 گیگابایت 
در کنار HDD داراى یک ترابایت ظرفیت به خوبى تمام نیازهاى 

شما را برآورده مى کنند.

مجوزهاى برنامه را بررسى و مدیریت کنید
توجه به مجوزهاى برنامه، نقشى اساسى در محافظت از حریم خصوصى شما ایفا مى کند. مجوزها 
براى کنترل قسمت هاى مختلف تلفن و سیستم کاربرد دارند. اگر بررسى کنید که 
یک برنامه به چه مجوزهایى نیاز دارد، ممکن است بهتر بتوانید تشخیص دهید 
که آیا مى توان به آن اعتماد کرد یا خیر. به عنوان مثال، اگر یک برنامه ماشین 
حساب براى استفاده از مخاطبین یا دوربین گوشى شما مجوز درخواست کند، 
مطمئنًا مورد مشکوکى اســت.اگر قبل از دانلود بررسى کنید که یک برنامه 
به چه مجوزهایى نیاز دارد مى توانیــد بهتر از داده هاى خود محافظت 
کنید. براى اینکه ببینید یک برنامه از چه مجوزهایى استفاده مى کند، 
به صفحه آن برنامه در پلى استور گوگل بروید، سپس روى «درباره این 
برنامه» و در بخش «مجوزها» روى «مشــاهده جزئیات» ضربه بزنید. 

اکنون تمام مجوزهایى را که برنامه نیاز دارد مى بینید.

نحوه شناسایى                  
برنامه هاى مشکوك                       

 و استخراج کننده اطالعات                   
در اندرویــــــد     

 اگر براى شما هم سئوال است که چطور ببینیم یک برنامه ما را ردیابى مى کند و چه داده 
هایى را از گوشى ما جمع آورى مى کند این مطلب را بخوانید.

به احتمال زیاد اکثر برنامه هایى که در گوشى خود دارید اطالعات شخصى شما را جمع 
آورى و از آن استفاده مى کنند. به عنوان نمونه قبًال در گزارش هایى نوشتیم که فیسبوك 
همه چیز را راجع به شما مى داند! و هشدار واتساپ اطالعات زیادى را از شما جمع آورى 
مى کند و قصد داریم در این گزارش به شما هشــدار دهیم که مراقب برنامه هایى که 

نصب مى کنید، باشید.
البته گاهى اوقات این امر براى کارکرد برنامه ضرورى است و گاهى نیز از ردیابى براى 

جمع آورى غیرقانونى اطالعات استفاده مى شود.
 بسیارى از برنامه ها اطالعات شخصى شما را براى مقاصد تحلیلى جمع آورى مى کنند 
و توسعه دهندگان از داده ها براى بهبود برنامه هاى خود و حصول اطمینان از کارکرد آنها 

استفاده مى کنند.
اما برخى دیگر از برنامه ها مى توانند اطالعات شــخصى شــما را براى مقاصد دیگرى 
جمع آورى کنند . یکى از پراستفاده ترین کارها در این حوزه، فروش اطالعات کاربران 
به شرکت هاى شخص ثالث است و این شــرکت ها از داده هاى براى مقاصد مختلفى 

استفاده مى کنند.

در همین راســتا اپل به کاربران خود امکان مى دهد که ببینند کدام برنامه ها اطالعات 
شخصى آنها را جمع آورى مى کنند. همچنین، اگر کاربر نخواهد برنامه اى اطالعات او را 

ردیابى کند، مى تواند از جمع آورى داده هاى خود، جلوگیرى کند.
اما در اندروید، در حال حاضر چنین ابزارهایى براى کنتــرل داده هایى که برنامه ها از 

کاربران جمع آورى مى کنند وجود ندارد.
تنها چیزى که براى حل این مشکل به کار مى رود بخش «ایمنى داده ها» در پلى استور 
است که اخیراً اعالم شــده اســت. این ویژگى مانند جزئیات حریم خصوصى اپل، از 
توسعه دهندگان مى خواهد تا توضیح دهند که برنامه هایشان چگونه داده هاى کاربران را 

جمع آورى کرده، به اشتراك مى گذارند و ایمن مى کنند.
با این حال، از آنجایى که اطالعات باید توسط سازندگان برنامه وارد شود، احتمال این 

وجود دارد که توسعه دهندگان اطالعات را ناقص یا اشتباه وارد کنند.
حقیقت این است که شما مى توانید شناســه تبلیغاتى خود را در گوشى هاى اندرویدى 
حذف کنید و برخى داده ها را در iOS کنترل کنید، اما نمى توانید به طور کامل مانع ردیابى 
و استخراج اطالعات شوید. به همین دلیل قصد داریم در این گزارش به معرفى چند روش 
خوب براى شناسایى برنامه هاى مشکوك و محافظت از اطالعات شخصى در سیستم 

عامل اندروید بپردازیم.

تکنتکن م وز ل

                  
الالالالالالالالالالالالالالالعععااتتت                    

چگونه مى توان دید که 
یک اپلیکیشن چند نوع 
و چه ردیاب هایى دارد؟

باید بدانید که هیچ سرویس یا برنامه اى که براى کشف ردیاب هاى داخلى طراحى 
شده است، 100درصد دقیق و درست نیست. به کمک Exodus Privacy ببینید 
که یک برنامه چند ردیاب دارد. سرویس Exodus Privacy نگرانى هاى مربوط 
به حریم خصوصى را در برنامه هاى اندروید تجزیه و تحلیل مى کند. این سرویس 
کدهاى برنامه هاى رایگان آپلود شده در گوگل پلى را اسکن مى کند و تمام ردیاب 
 Exodus ها و مجوزهایى را که در آنها وجود دارد پیدا و فهرست مى کند. استفاده از
 ،Exodus Privacy بسیار آسان است. براى تجزیه و تحلیل یک برنامه با Privacy

به وب سایت آن بروید و روى دکمه «بررسى یک برنامه» ضربه بزنید و سپس نام 
برنامه اى را که مى خواهید آنالیز کنید در نوار جستجو تایپ کنید. همچنین مى توانید 
پیوند برنامه را از پلى استور گوگل کپى کرده و در قسمت جستجو جایگذارى کنید.
اگر گزارشى براى برنامه رایگانى که مى خواهید دانلود کنید وجود ندارد، مى توانید 
خودتان آنالیز را شروع کنید. تنها کارى که باید انجام دهید این است که روى دکمه 

«انجام تحلیل جدید» کلیک کنید و مراحل باال را انجام دهید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجوزهاى برنامه
توجه به مجوزهاى برنامه، نقش
براى کنترل قس
یک برنامه
که آیامى

حساب براى
مطمئنًا مو
به چه
کنید
به ص
برنامه
اکنون تمام

ردیاب ها 
در اپلیکیشن هاى 

موبایل
تقریبًا همه برنامه هــا، داراى ردیاب هاى 
داخلى هســتند. ردیــاب هــا کدهایى 
هســتند که براى جمــع آورى اطالعات 
شــخصى کاربران براى اهداف مختلف 
طراحــى شــده اند.برخى از ردیاب هــا 
آمــار و گزارش هــاى خرابــى را براى 
توسعه دهندگان ارسال مى کنند و به آنها 
کمک مى کنند تا برنامه هاى خود را بهبود 
بخشند. همچنین ردیاب هایى نیز وجود 
دارند که بــراى بمباران شــما با تبلیغات 
اســتفاده مى شــوند. ردیاب ها همچنین 
مى توانند براى شناســایى و جمع آورى 
داده ها (چه در حالت آنالین چه در حالت 

آفالین) نیز استفاده شوند.

بررسى مجوز برنامه ها کافى نیست
با این حال، حتى اگر برنامه اى «به نظر» امن باشد، باز هم مى تواند داده هاى شما را جمع آورى 
کند. در کل تقریباً همه برنامه ها داراى ردیاب داخلى هستند که براى جمع آورى و ارسال اطالعات 

شخصى استفاده مى شوند.

کامپیوتر من به چه مقدار فضاى ذخیره سازى نیاز دارد؟
ن حال براى اســتفاده هاى 
SSD SATA افظه هــاىA

رف کنند. بیشتر لپتاپها و
SSD پشــتیبانى مى کنند 

Dن نــوع SSD محســوب 

ارائه شــده  کنــار فضاى
Dک هــارد HDD هم بهره 

ین مشــخصه اى را ندارند. 
Dحافظه SSD داراى حداقل

 در غیر ایــن صورت براى 
و رو دودیت هاى زیادى روبه
ناین استفاده مى کنید، در 

SS که مى توانید 

برد بســتگى
Gigabyte

Mور M.2 و 

ىعنى ن ی

SSD مى توانید براى سیستم مجهز به این مادربرد از دو حافظهD

HDD استفاده کنید. D یا چهار SSD SATA و چهار A 2.M

سخن آخر
براى تعیین اینکه به چه مقدار فضاى ذخیره سازى براى لپ تاپ 
در ابتدا نحوه  اســتفاده از دارید، باید یا کامپیوتر دســکتاپ نیاز

سیستم خود را مشــخص کنید. اگر از جمله ک
در سیســتم عمدتًا تعدادى عکس، فیلم و موار
0مى کنید، پس احتماًال ظرفیت500 گیگابایتى پا
شما خواهد بود. اما گیمرها به فضاى بســیار

odern زیرا مثًال براى نصب یک بازى ماننــدn

5 بایــد 175 گیگابایت فضاىخالى Warfare

داشته باشید.
درر نتیجه اگر سیستم شما
SSD بـ

گگی
با
فضاى
رو مى شوید. ا
گیم هاى سنگین حاف
بســیار زیادى دارد، قبل از
موضوع توجه کنید تا در آینده دچار
0 در حد 20 SSD هم گیمر نیستید، حافظهD

HDD داراى یک ترابایت ظرفیت به خ Dدر کنار

شما را برآورده مى کنند.

شماره هاى ناشناس از کجا مى آیند؟ نحوه ایجاد پوشه در جیمیل دسکتاپ
اگر با شما تماس گرفته شده اما شماره اى روى دستگاه تلفن نمایش داده نشد، این تماس احتماًال از سوى 

نهادهاى انتظامى یا دستگاه وزارتخانه هاست، زیرا اشخاص عادى چنین شماره اى ندارند.
 شاید برایتان پیش آمده باشد که تماسى با شما گرفته شده، اما دستگاه دریافت شماره تماس گیرنده 
و یا همان کالر آیدى تان شــماره را نمایش ندهد. دلیل این موضوع آن است که بر اساس مصوبه 
دولت، شرکت مخابرات ایران اجازه دارد براى تعدادى از افراد، شــماره هایى را در نظر بگیرد که 
نمایش شماره نداشته باشند. ظاهراً براى دریافت شماره هاى ناشناس، باالترین مقام دستگاهى 
که تقاضاى شماره ناشناس دارد، یعنى وزارتخانه یا نهادهاى نظامى و انتظامى با باالترین مقام 
وزارت ارتباطات نامه نگارى کرده و در صورتى که نیاز به شماره ناشناس محرز شود و تشخیص 
دهند که نیاز به شماره هایى وجود دارد که شناخته نشــوند، آن شماره را به اصطالح پرایوت  
مى کنند. بنابراین بعید است که افراد شخصى و شرکت ها چنین شماره اى داشته باشند و حتمًا 

کسانى که ضرورت دارد شماره هایشان دیده نشود، داراى پرایوت نامبر خواهند بود.
در صورتى که یکى از این شماره هاى ناشناس موسوم به پرایوت نامبر با شما تماس بگیرد، 
 No Caller روى کالر آیدى شما که محل مشخص شدن شماره تماس گیرندان است، عبارت
ID و یا Private number نوشته مى شود. البته ظاهراً تعداد محدودى شماره در سطح کشور 
وجود دارد که سیستم هایشان قدیمى است و ممکن است هنوز شماره نداشته باشند. تماس از 
این مراکز، سازمان ها یا وزارتخانه ها که شماره ها و تجهیزات قدیمى دارند، ممکن است تنها 
چهار شماره اول را نمایش دهد. از طرفى برخى ممکن است تصور کنند پرایوت نامبرها تنها 

در صورتى که این شماره ها 24 ساعته در ساعات خاصى از روز قابلیت تماس گرفتن دارند، 
بوده و مختص ساعات کارى و ادارى نیستند. 

بنابراین ممکن است از آن نهاد یا سازمان که 
داراى پرایوت نامبر اســت، هر ساعتى از 

شبانه روز تماس گرفته شود.

گوگل گزینه هاى مختلفى را براى سازماندهى صندوق ورودى شما ارائه مى دهد که پوشه یکى از آنهاست.
 جیمیل به شما امکان مى دهد برچسب ها (پوشه ها) را براى مرتب سازى ایمیل ها ایجاد کنید. برچسب 
جیمیل نوعى برچسب اســت که مى توانید به هر ایمیلى که دریافت یا ارســال مى کنید اضافه کنید. 

همچنین مى توانید آنها را به پیش نویس ها اضافه کنید.
برچسب ها شبیه به پوشه ها هستند، اما بر خالف پوشه ها، به شما این امکان را مى دهند که چندین 
برچســب را روى یک ایمیل اعمال کنید. اما برچســب ها مى توانند کارآمدتر از پوشه ها باشند. 

همچنین مى توانید برچسب هایى را که مانند پوشه هاى فرعى در پوشه ها کار مى کنند، قرار دهید.
1.حساب جیمیل خود را باز کنید.

2.به نماد تنظیمات در گوشه سمت راست باالى صفحه بروید.
3.روى گزینه See all settings ضربه بزنید.

4.به تب Labels بروید، درست در کنار برگه عمومى.
5.به سمت پایین اسکرول کنید تا به ایجاد برچسب جدید برسید.
6.نام برچسب را وارد کنید و برچسب (پوشه) شما ایجاد مى شود.

اگر ایمیلى به برچسب اضافه کنید، همچنان در صندوق ورودى اصلى شما ظاهر مى شود. وقتى 
ایمیلى را به برچسبى منتقل مى کنید، از صندوق ورودى اصلى شما ناپدید مى شود. هنوز هم مى 
توانید با انتخاب برچسب مناسب به آن برسید. ایمیلى که در صندوق ورودى شما مهم است اما 

فورى نیست به محض دریافت مى تواند به برچسب هاى مناسب منتقل شود.
برچسب ها در جیمیل شما چگونه مى توانند براى کار روزمره و زندگى شخصى شما مفید باشند؟

استفاده از برچسب ها روى نامه، یافتن آنها را در آینده آسان تر مى کند.
اگر پیامى را از یک برچســب حذف کنید، از برچسب دیگر حذف 

نخواهد شد، که به شما کمک مى کند نامه را در بیش از یک 
مکان ذخیره کنید.

مى توانید کدهاى رنگــى مختلفى را براى 
برچســب هاى مختلف اعمال کنید، که باعث 

متمایز شدن آنها از یکدیگر مى شود.

استفاده از برچسب ها روى نامه، یافتن آنها را در آینده آسان تر مى
اگر پیامى را از یک برچســبحذف
نخواهد شد، که به شما کمک
مکان ذخ
مى توانید
برچســب
متمایز شدن آنها از یک

آ داده ها (چه در حالت
آفالین) نیز استفاده شو

و ع و ى م ن ر ر ر ى ل
داراى ردیاب داخلى هستند که براى جمع آورى و ارسال اطالعات  ل تقریباً همه برنامه هاا

ادهمى شوند.

ش
اگ

آنــر 
3 گوشى جدید 
با دوربین قوى 
معرفى کرد

 70 Honor ۵ خود مدل هاىG 70 Honor شرکت آنر به همراه گوشى هوشــمند
Pro و +Pro 70 Honor  را نیز معرفى کرد. تفاوت این گوشــى هاى هوشمند در 
تراشه آنهاست. نسخه پرو از تراشه دایمنسیتى 8000 و پرو پالس از دایمنسیتى 9000 
اســتفاده مى کند. بنابراین، پرو پالس از نظر عملکرد، بر اکثر پرچمداران اندروید از 
جمله سامسونگ گلکسى اس 22 اولترا برترى خواهد داشت.گوشى هاى جدید آنر در 
مراسم رونمایى با آیفون 13 مقایسه شدند. تأکید این گوشى هاى جدید بر روى دوربین 
است. وضوح دوربین جلویى 50 مگاپیکسل است. صفحه نمایش هر سه مدل داراى 
قطر 6.78 اینچ ، نرخ فریم 120 هرتز و مجهز به اسکنر اثر انگشت مى باشند. هر سه 
مدل داراى سیستم دوربین اصلى یکسانى مى باشند و از جدیدترین سنسور سونى 
IMX۸۰۰ با وضوح 54 مگاپیکســل بهره مى گیرند. این سنسور با اندازه 1.49/1 
اینچى خود از رزولوشن 54 مگاپیکسلى و پیکسل هاى 1.0 میکرونى برخوردار 
است.همچنین داراى یک سنسور 50 مگاپیکســلى با لنز فوق عریض و یک 
سنسور 8 مگاپیکسلى با لنز تله فوتو و زوم اپتیکال 3 برابرى نیز مى باشد (این 
ماژول داراى سیستم تثبیت کننده تصویر اپتیکال است.) پردازش تصاویر و فیلم 
 Honor Image به پردازشگر تصویر اختصاصى HDR ها، از جمله در حالت
Engine محول شده است. اندازه سنسور تصویر اصلى مدل هاى آنر 70 
پرو و 70 پرو پالس 55 در صد بزرگ تر از آیفون 13 است.دستگاه هاى 
جدید از اندروید 12 با رابط کاربرى Magic UI 6,1 استفاده مى کنند. 
در جریان این ارائه، آنر ظرفیت باترى 70 پرو و 70 پرو پالس را ذکر 
نکرد، اما گفت که آنها از شارژ 100 واتى پشتیبانى مى کنند و در 

مدت نیم ساعت به اندازه 50 درصد شارژ مى شوند. گوشى ۵G 70 Honor از تراشه 
اسنپدراگون ۷۷۸G پالس بهره مى برد و داراى سه سنسور با رزولوشن 54، 50 و 2 

مگاپیکسل است.
ماژول اصلى از یک لنز زاویه باز استفاده مى کند، در حالى که ماژول ثانویه با سنسور 
50 اینچى داراى یک لنز فوق عریض اســت. دوربین جلویى تعبیه شده در صفحه 
نمایش نیز از سنسورى با وضوح 32 مگاپیکسل بهره مى برد. ۵G ۷۰ Honor داراى 
یک نمایشگر خمیده، ضخامت 7.91 میلیمتر و وزن 178 گرم مى باشد. این گوشى 
هوشمند از اندروید 12 با رابط کاربرى Magic UI 6,1 بهره مى برد. همچنین ظرفیت 
باترى 4800 میلى آمپر ساعت، حداکثر توان شارژ سیمى 66 وات را ارائه مى دهد. 
اسکنر اثر انگشت در زیر نمایشگر تعبیه شده است و یک آداپتور NFC نیز همراه با این 

گوشى هوشمند ارائه مى شود.
۵G ۷۰ Honor با 8 گیگابایت رم و 256 حافظه داخلى 405 دالر، با 12 گیگابایت 
رم و 256 گیگابایت حافظه داخلى 450 دالرو با 12 گیگابایت رم و 512 گیگابایت 

حافظه داخلى 510 دالر قیمت دارد.
Pro ۷۰ Honor بــا 8 گیگابایت رم و 256 حافظه داخلــى 555 دالر، با 12 

گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلــى 600 دالر و با 12 رم و 512 
گیگابایت حافظه داخلى 660 دالر قیمت دارد.

+Pro ۷۰ Honor با 8 گیگابایــت رم و 256 حافظه داخلى 645 و 
با 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایــت حافظه داخلى 690 دالر 

قیمت دارد.
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3، بهترین کمک به 
ه از مکمل هاى حاوى 2.5 گرم امگا 

هر روز استفاد
 دریافتند که 

 ایالتى اوهایو
قان دانشگاه

محق

غافل نشوید.
ید، از امگا 3 

این اگر استرس دار
س (دلهره) است؛ بنابر

برابر اثر مخرب استر
بدن براى مقاومت در 

ت در سطح 
ا 3 ممکن است موجب افزایش محافظ

از مکمل امگ
 که استفاده 

شان مى دهند
تحقیقات جدید ن

دلهره) را کاهش دهد.
 نتیجه، استرس (

مغز شود و در
سلولى 

ى در طول و پس از یک رویداد 
در سطح سلول

گا 3 با سرکوب آسیب و افزایش محافظت 
ام

ند کردن اثرات پیرى کمک مى کند.
استرس زا، به ک

ه از مکمل هاى امگا 3 
ت کنندگانى ک

اده شد، شرک
ن منظور ترتیب د

شى که به ای
در آزمای

ش التهابى در یک 
 از پروتئین پی

طوح پایین ترى
ورتیزول و س

هورمون استرس زاى ک
ه مى کردند، 

استفاد

 تولید کردند.
 آزمایشگاه را

رویداد استرس زا در

ر هنگام استرس و پس 
ى نامند، کاهش آسیب د

ن، آن را انعطاف پذیرى استرس م
ى که محققا

گا 3 به فرایند
ام

 در نتیجه پیرى، کوچک تر مى شوند، 
ى سلولى که

دار و محافظت از اجزا
ضد التهابى پای

س حاد، فعالیت 
از استر

کمک مى کند.

3 تغییر ساده اى است 
ه از مکمل هاى امگا 

ند که استفاد
 نشان مى ده

یافته ها

ستن زنجیره 
ى که تأثیر مثبت در شک

نند، به گونه ا
وانند ایجاد ک

که افراد مى ت

المتى، دارد.
س و اثر منفى ضد س

بین استر

ه به حفظ بخش هاى 
ر مى دهند ک

ب را به گونه اى تغیی
اده از اسیدهاى چر

ى امگا 3 نسبت استف
مکمل ها

فید خون، کمک مى کند.
D در گلبول هاى س

NA کوچک

در تحقیق، 40 تا 85 
 مکمل ها، 138 شرکت کننده 

ماه استفاده از
ش یاد شده، پس از 4 

در ادامه  آزمای

ق ریاضى است 
ه ترکیبى از یک گفتار و یک تکلیف تفری

نجام دادند ک
ساله، آزمایش 20 دقیقه اى را ا

جاد مى کند.
س التهابى را ای

ى، پاسخ استر
ر قابل اعتماد

که به طو

ح تلومراز یا 
 تغییر در سط

ا 3 از هرگونه
ن داد که امگ

کنندگان نشا
ى خون شرکت 

ده از نمونه ها
نتیجه به دست آم

دهد، جلوگیرى مى کند؛ 
کنندگان کاهش مى 

س حاد شرکت 
ز تجربه استر

ب را در 2 ساعت پس ا
ینى که التها

پروتئ

ى خود را از دست دادند.
، ساز و کارهاى ضد استرس

ما داده بودند
ى امگا 3، قرص هاى دارون

 که به آنها به جا
اما افرادى

اط بین استرس مکرر 
ل کردن ارتب

ا 3 ممکن است به مخت
 ناشى از استرس، امگ

حققان، با کاهش التهاب
به گفته م

ى باالتر نسبت به یک عامل 
 داده اند افرادى که واکنش التهاب

ت قبلى نشان
 کند. تحقیقا

سردگى، کمک
و عالئم اف

داشته باشند.
ردگى بیشترى 

ن، عالئم افس
ت در طول زما

ند، ممکن اس
زمایشگاه دار

استرس زا در آ

این موضوع 
ونه هستند. 

فسرده، این گ
 سوم از افراد ا

دارد. تقریباً یک
 تشدید شده ن

که افسرده است، التهاب
هر فردى 

کند. اگر التهاب 
سردگى نمى شود، کمک مى 

ش عالئم اف
 همیشه موجب کاه

کمل امگا 3
ح اینکه چرا م

به توضی

هد که امگا 
ه نشان مى د

ى دارند، نتیج
ى که افسردگ

نباشد؛ اما براى افراد
ا 3 ممکن است مفید 

د ندارید، امگ
شدی

3 مفیدتر است.

کنندگان در 
کنند، اما شرکت 

ز استفاده مى 
ر مردم هر رو

التر از آن چیزى است که بیشت
گا 3 بسیار با

دوز 2.5 گرمى ام

نشان ندادند.
 مکمل ها را 

ل داشتن این
، هیچ نشانه اى از مشک

مطالعه

س را  از بین مى برد
مکملى که استر

گاه ایالتى او
حققان دانش

م

بدن براى مقاومت در برابر

جدید نشانم
تحقیقات 

سلولى
3 3امگا
استرس
در آزمایشى
ردند، هورمو

استفاده مى ک

مایشگاه را تو
رویداد استرس زا در آز

حققان، آن ر
3 به فرایندى که م گا

3ام

د التهابى پاید
س حاد، فعالیت ض

از استر

کمک
یافته ه
م که افراد
س و اثر منفى ضد سال

بین استر

اده از اسیدهاى چر
ى امگا 3 نسبت استف

3مکمل ها

فید خون، کمک مى
D در گلبول هاى س

NA کوچکA

ا  ماه استفاد
ش یاد شده، پس از 4

در ادامه  آزمای

4
ا ا 0ساله، آزمایش 20 دقیقهاى

قا بهط که

درمان خانگى
 ریزش مو با 4 روغن

به طور عمومى ریزش مو مى تواند ناشى از موارد باال باشد

1- افزایش سن
2- عدم تعادل هورمونى

3- جراحت یا سوختگى
4- عفونت هاى پوست ســر مانند درماتوفیتوز (عفونت 

قارچى)
5- کمبود آهن

6- کمبود پروتئین کافى در رژیم غذایى
7- سابقه خانوادگى طاسى

8- مصرف دارو ها و یــا بیمارى هایى که باعث طاســى 
مى شود.

9- دارو هایى که در شــیمى درمانى استفاده 
مى شود.

امروزه طاســى و یا از دست دادن 
بخشى از موى سر یکى از مشکالت 
رایج به ویژه در آقایان محســوب 
مى شود. بســیارى از افراد دوست 
دارنــد شــاهد رویش دوبــاره مو 
در بخش طاس شــده باشــند، اما 
نمى داننــد چگونه این امر میســر 

است.
براى رشد مجدد در بخش هایى که 
موى سر ریخته است، مى توانید از 

راهکار هاى ذیل بهره مند شوید:
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راهکار هاى ذیل بهره مند شوید:

 روغن کرچک: طیف گسترده اى از روغن ها مى تواند به 
رشد مجدد موى ســر کمک کند. روغن کرچک یکى از این 
موارد است که مى توانید آن را به صورت روزانه بر روى پوست 
سر ماساژ دهید. این روغن خواص ضد التهابى و ضدقارچى 
دارد که مى تواند به کاهش شــوره سر و جلوگیرى از ریزش 

3مو کمک کند. 1
2

روغن تارامیرا: این روغن از 
گیاه آرگوال اســتخراج مى شود 
کــه در فرهنگ هندى بســیار 
مشهور است. این روغن داراى 
سطح قابل توجهى از اسید 
چرب هاى مفید است که 
قابلیــت ضدالتهابى 
و ضدقارچــى 
دارد. از ایــن 
رو، ماســاژ آن 
بر روى پوســت 
ســر مى تواند 
درمانــى بــراى 

طاسى باشد.

روغن نارگیل: این روغن داراى سطح باالیى از چربى هاى مفید و مواد مغذى است که باعث 
جوانى دوباره پوست سر و آبرسانى به آن مى شــود. همچنین تحقیقات نشان داده است روغن 
نارگیل به تقویت فولیکول هاى موى سر و تحریک رشد مو کمک مى کند. این روغن سرشار از 

آنتى اکسیدان هاست که از ریشه مو در برابر آسیب محافظت مى کند.

قارچچــى 
 از اییــن 
ســاژ آن 
 پوسســت 
مى تتواند 
ى بـــراى 

روغن تخم کدو: تحقیقات دانشمندان نشان مى دهد مصرف تخم کدو مى تواند 4د.
مانع از ریزش مو با الگوى مردانه شود. روغن تخم کدو غنى از کاروتن ها، توکوفرول 
ها، و دیگر مواد مغذى است که روند طاسى را معکوس مى کند. مى توانید این روغن را 

نیز روزانه بر روى پوست سر ماساژ دهید.

 جوشانده پوست انار خواص بسیارى دارد از جمله پیشــگیرى از ریزش مو، تقویت استخوان، 
پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى، کمک به سیستم گوارش و... همچنین آب انار، فولیکول هاى مو 

را تقویت مى کند و مانع ریزش مو مى شود.
آب جوشانده پوست انار را بنوشید. قابض و مقوى اســت، براى معالجه اسهال ساده، اسهال 
ناشى از مسمومیت و اسهال خونى مفید است. قند ادرار را کم و خون را تصفیه و از خونریزى ها 
جلوگیرى مى کند.کوبیده خشک پوست انار را به اندازه 4 گرم با آب گرم مخلوط کنید و بخورید. 
کرم هاى معده و روده را دفع مى کند. مزه مزه کردن جوشانده پوست انار براى تقویت لثه مفید 

است.
یک تکه از پوســت انــار را به صــورت یک ســکه کوچک قیچــى کنید، بعد ســفیدى 
و پیــه روى آن را بتراشــید تــا نازك شــود و یک ســاعت روى آبســه دنــدان بگذارید 
و بعد عوض کنیــد. این عمل را تا جایى تکرار کنید که ســرباز کند.آب جوشــانده پوســت 
انار را بــا گلنار ســاییده مخلوط کــرده و روزى شــش بار قرقــره کنید خونریــزى گلو را 

بند مى آورد. 

جلوگیرى از ریزش مو 
و بروز شوره سر

طرز استفاده: مقدارى پوست انار را با روغن مو مخلوط کنید و ریشه هاى مو را کامًال با آن 
ماساژ دهید. دو ساعت بعد یا روز 

بعد با شامپوى مالیم بشویید.

درمان خانگى 
گلودرد

اگر دچار گلــودرد یا درد لوزه 
هســتید، براى تسکین درد از 

پوست انار استفاده کنید.
طرز استفاده: یک مشت 
پوست انار را در مقدارى آب 

بجوشانید و از صافى رد کنید. 
پس از خنک شدن با آن غرغره کنید.

از بیمارى قلبى پیشگیرى مى کند
پوســت این میوه سرشــار از آنتى اکســیدان هاى قوى اســت که با بیمارى هــاى قلبى 
کشــنده مقابله مى کند. میزان کلسترول و اســترس را کاهش مى دهد و ســالمت قلب را 

حفظ مى کند.
طرز استفاده: یک قاشــق چاى خورى پودر انار را با یک لیوان شیر ولرم مخلوط و به طور 

روزانه مصرف کنید.

خاصیت ضدباکتریایى  دارد و استخوان ها را 
تقویت مى کند

پوست انار خاصیت ضدباکتریایى و ضدالتهابى دارد و از طرفى در کند کردن روند از دست رفتن 
تراکم استخوان به ویژه در زنانى که نزدیک به سن یائسگى هستند، مؤثر است. نتایج بررسى ها 
نشان مى دهد، مصرف پودر پوست انار استخوان را تقویت مى کند و مانع بروز پوکى استخوان 

پس از یائسگى مى شود.
طرز استفاده: شب به شب 2قاشق چاى خورى پودر پوست انار را با یک لیوان آب ولرم مخلوط 

کنید و بنوشید.

باعث بهبود سالمت 
سیستم گوارشى مى شود

پوست انار حاوى «تانن» اســت که التهاب روده و ورم هموروئید را 
کاهش مى دهد و باعث تنگ شدن دیواره روده و مانع خونریزى 
هنگام اسهال مى شود و هاضمه را بهبود مى بخشد.

طرز استفاده: نصف پیمانه پودر پوست 
انار را به مدت 30 دقیقه در آب 
خیس کنید. پس از نرم شدن، 
با یک قاشــق 
چاى خورى زیره، 
سه چهارم پیمانه 
شــیر بریده و کمى نمک در 

غذاساز مخلوط کنید.
بــراى مقابله با بواســیر، 
التهاب روده و مشکالت 
هاضمه از این معجون 
هفته اى سه بار استفاده 

شود.

آیا مصرف خوراکى هاى چرب باعث کاهش تمرکز مى شوند؟چرا باید پوست انار را مصرف کنیم؟
کــه نتایج مطالعه اى که به تازگى انجام شــده است، نشان مى دهد 
ســاعت ها بعد از مصرف یک خوراکى چرب، توانایى فرد براى 

تمرکز کردن کاهش مى یابد.
 Clinical Nutrition این تحقیق که در مجله آمریکایى

منتشر شده است، مدرك بیشترى دال بر ارتباط میان 
روده و مغز ارائه مى دهد. این مطالعه همچنین 

دلیل دیگرى ارائه مى دهد کــه باید میزان 
مصرف چربى هاى اشباع را در رژیم غذایى 

کاهش داد.

چربى هاى اشباع
مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى در آمریکا 
به مردم توصیه مى کنــد که میزان مصرف 

چربى هاى اشــباع را که از منابع حیوانى مانند 
گوشت چارپایان، ماکیان و محصوالت لبنى تأمین 

مى شود، کاهش دهند.
نتیجه مطالعه اى که در زمینه نقش چربى ها 

بر سالمت انســان در سال 2018 در 
نشریه BMJ منتشر شد، نشان 

مى دهــد که خطــر ابتال به 
بیمارى عــروق کرونر قلب 

را مى توان با جایگزین کردن چربى اشــباع با چربى هاى اشباع نشده (از جمله روغن هاى 
گیاهى) کاهش داد.

به عالوه شواهد و مدارکى وجود دارد که نشان دهنده ارتباط میان روده فرد - به ویژه معده 
و روده ها - و مغز شخص (و عملکرد شناختى آنها) است. آنچه دانشمندان آن را محور روده 

و مغز مى نامند.

خوراکى هاى پر چرب
در این مطالعه محققان اثر چربى هاى اشباع را بر روى سطوح تمرکز کوتاه مدت فرد بررسى 
کردند. محققان براى انجام این مطالعه، به بررسى داده هایى پرداختند که براى انجام مطالعه 
دیگرى در زمینه تأثیر وعده هاى غذایى مملو از چربى هاى اشباع بر التهاب و خستگى در میان 

زنان مبتال به سرطان جمع آورى شده بود.

در روز ارزیابى، هر یک از 51 شــرکت کننده یک آزمایش عملکــرد مداوم را براى 
شناســایى میزان تمرکز انجام دادند. در این آزمایش، میزان تمرکز، 

توجه پایدار و زمان واکنش اندازه گیرى مى شد.
شرکت کنندگان در این مطالعه یکى از دو خوراکى سوسیس 
بوقلمون و آب گوشت را مصرف کردند. هر دو خوراکى 
حاوى 60 گرم (گرم) چربى بود - یک خوراکى 
حاوى چربى اشــباع باال بود و دیگرى حاوى 
روغن آفتابگردان بود که چربى اشباع کمى دارد. 
بعد از پنج ساعت، افراد شرکت کننده آزمایش 
عملکرد مداوم دیگرى را انجام دادند. سپس 
یک تا چهار هفته بعد، افراد شــرکت کننده 
براى انجام آزمایش ها دوباره بازگشتند، اما این بار 

غذا هاى مصرفى خود را تغییر دادند.
قبل از روز ارزیابى، افراد شرکت کننده سه وعده 
غذایى استاندارد را مصرف کردند و قبل از مصرف 
خوراکى پر چرب، به مدت 12 ســاعت هیچ چیزى 
نخوردند. محققان همچنین عوامل برهم زننده را 
که مى توانند بر سطح نسبى عملکرد شناختى 

فرد تأثیر گذارند، مد نظر قرار دادند.

کاهش عملکرد شناختى
محققان متوجه شدند افرادى که خوراکى هاى مملو از چربى اشباع مصرف مى کردند عملکرد 
بدترى در تست عملکرد مداوم داشتند. به گفته «آنلیز مادیسون»، نویسنده اصلى این مطالعه و 
دانشجوى فارغ التحصیل روانشناسى بالینى در دانشگاه ایالتى اوهایو، این مطالعه نشان داد که اثر 
مصرف خوراکى هاى مملو از چربى اشباع بر عملکرد شناختى بیش از مصرف یک خوراکى کم 
چرب بود. محققان همچنین اثر مشکالت روده را بر میزان تمرکز افراد پس از مصرف خوراکى هاى 
چرب بررسى کردند. آنها براى انجام این مطالعه، سطوح نشانگر هاى «اندوتوکسمى» را در خون 
افراد شرکت کننده بررسى کردند. به نظر مى رسد این نشانگر ها زمانى در خون نمایان مى شوند 
که سالمت روده فرد به مخاطره مى افتد. درحالى که این مطالعه علت اینکه چرا خوراکى هاى 
مملو از چربى اشباع تأثیر منفى بر عملکرد شناختى فرد دارند را مشخص نمى کند، اما مدیسون 
متذکر مى شود که مصرف این خوراکى ها مى تواند موجب افزایش التهاب شود که بر عملکرد مغز 

نیز تأثیر مى گذارند. به گفته مدیسون، اسید هاى چرب به طور مستقیم با مغز در تعامل هستند.

صرف خوراکى هاى چرب باعث کاهش تمرکز مى ش
کــه که به تازگى انجام شــده است، نشان مى دهد 
 مصرف یک خوراکى چرب، توانایى فرد براى 

شمى یابد.
ClinicalNutrition مجله آمریکایى n
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گزین کردن چربى اشــباع با چربى هاى اشباع نشده (از جمله روغن هاى 
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1در روز ارزیابى، هر یک از 51 شــرکت کننده یک آزمایش عم
شناســایى میزان تمرکز انجام دادند. در اینآ
توجه پایدار و زمانواکنش اندازه گیرى مى
شششرکت کنندگان در این مطالعه یکىا
وبوقلمون و آب گوشت را مصرف
0حاوى 60 گرم (گرم) چر
حاوى چربى اشــباع با
روغن آفتابگردانبودکه
بعد از پنج ساعت، افراد
عملکرد مداوم دیگرى
یک تا چهار هفته بعد
براى انجام آزمایش ها دوبا
غذا هاى مصرفى خود را تغ
قبل از روز ارزیابى، افراد ش
غذایى استاندارد را مصرف
2خوراکى پرچرب، به مدت 2
نخوردند. محققان همچنی
که مى توانند بر سطحن
فرد تأثیر گذارند، مد

کاهش عملکرد شناخت
محققان متوجه شدند افرادى که خوراکى هاى مملو از چربى اشباع مص
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026014531 مورخ 1400/11/09 هیات چهار آقاى رضا تاجى 
زادگان به شناسنامه شــماره 1270021796 کدملى 1270021796 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 58,55 مترمربع از پالك شماره 13900 

اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22 - م الف: 

1323744 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/159

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

راى شماره 140160302026000462 مورخ 1401/01/24 هیات یک خانم مریم دهقان به 
شناسنامه شماره 45556 کدملى 1282380605 صادره از اصفهان فرزند غالمعلى بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 68,10 مترمربع از پالك شماره 10 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال شماره 102921 مورخ 1392/07/06 دفتر 60 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22 - م الف: 

1323944 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/161

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

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

دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001196 مورخ 1401/02/06 مرضیه امیریان فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 91917 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281915858 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 11 فرعى از اصلى 10353 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 47/14 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/03/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22- م الف: 1323731- رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/163

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

شــماره: 140060302006008657- تاریخ: 1400/12/15 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000104 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمود رضوانى بر صدور ســند 
مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب قولنامه عادى و سند 51412 مورخ 
1384/6/24 دفترخانه 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 

محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم محمود رضوانى به شناســنامه شــماره 518 کدملى 1289290695 صادره فرزند 
ابولقاسم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/14 مترمربع پالك شماره 170 فرعى از 84 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
شماال به طول 8/37 متر دیواریست به دیوار پالك ثبتى 84/170 باقیمانده 
شرقا به طول 23/68 متر دیواریست به دیوار پالك ثبتى 84/170 باقیمانده 

جنوبا به طول 8/33 متر درب و دیواریست به گذر 
غربا به طول 42/95 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 84/170 باقى مانده و 1/08 متر دیوار به دیوار 

 84/170
حقوقى ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22- 
م الف: 1322148 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 

محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /3/166

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

راى شــماره 140060302026015572 مورخ 1400/12/03 هیات دو آقاى علیرضا فاتحى 
پیکانى به شناســنامه شــماره 3806 کدملى 5649211256 صادره از جرقویه ســفلى فرزند 
محمدحسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141,12 مترمربع از پالك شماره 
184 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 71868- 1400/04/29 دفتر 173 اصفهان
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/22 - م الف: 

1324680 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/168

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

برابر راى شماره 140160302023000160هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم آمنه کورنگى فرزند یداله بشماره شناسنامه 
1464 صادره از اصفهان در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 104,30 مترمربع مفروزى از 
پالك 3 فرعى از 4951 اصلى واقع در بخش 3 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان بموجب 
ســند انتقال 35742 مورخ 1395/03/25 دفتر 111 اصفهان محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/03/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22- م الف: 1324745- حسین زمانى 

علویجه - رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/170

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6857 مورخه 1400/12/25خانم ملیحه فروزان نجــف آبادى فرزند محمد على 
در ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 79/83 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10  فرعى از 853 
اصلى واقع در قطعه8  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/7 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/22 - 1323764/  
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /3/172

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

راى شماره 140060302026015449 مورخ 1400/12/01 هیات چهار آقاى شهریار طالبى 
به شناسنامه شماره 473 کدملى 1818238901 صادره فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 55,80 مترمربع از پالك شماره 31 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 

120138 مورخ 1400/01/31 دفتر 9 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22 - م الف: 

1324926 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/175

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

شماره: 140160302006001585- تاریخ: 1401/03/02 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره 41891 مورخ 91/12/7 
دفترخانه 139 و سند شــماره 41894 مورخ 91/12/7 دفتر 139 و سند شماره 41897 مورخ 
1391/12/7 دفتر 139 و سند شماره 41890 مورخ 1391/12/7 دفتر 139 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت 
به ملک مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حسینعلى حاجى هاشمى  به 
شناسنامه شــماره 3387 کدملى 1141202522 صادره فرزند محمدعلى در یک و نیم دانگ 

مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه تجارى به مساحت 279/28 مترمربع پالك شماره 47 فرعى از 116 اصلى، واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره 41891 مورخ 91/12/7 
دفترخانه 139 و سند شــماره 41894 مورخ 91/12/7 دفتر 139 و سند شماره 41897 مورخ 
1391/12/7 دفتر 139 و سند شــماره 41890 مورخ 1391/12/7 دفتر 139 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم کیوان حاجى هاشمى  
به شناسنامه شماره 698 کدملى 1141315939 صادره فرزند محمدعلى در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 279/28 مترمربع پالك شماره 47 فرعى از 
116 اصلى، واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید.
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره 41891 مورخ 91/12/7 
دفترخانه 139 و سند شــماره 41894 مورخ 91/12/7 دفتر 139 و سند شماره 41897 مورخ 
1391/12/7 دفتر 139 و سند شــماره 41890 مورخ 1391/12/7 دفتر 139 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم فرزاد حاجى هاشمى  
به شناسنامه شماره 1130066177 کدملى 1130066177 صادره فرزند محمدعلى در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 279/28 مترمربع پالك شماره 
47 فرعى از 116 اصلى، واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره 41891 مورخ 91/12/7 
دفترخانه 139 و سند شــماره 41894 مورخ 91/12/7 دفتر 139 و سند شماره 41897 مورخ 
1391/12/7 دفتر 139 و سند شماره 41890 مورخ 1391/12/7 دفتر 139 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نســبت به ملک مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم ناصر حاجى هاشمى  
به شناسنامه شماره 17563 کدملى 1140174800 صادره فرزند محمدعلى در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 279/28 مترمربع پالك شماره 47 فرعى 
از 116 اصلى، واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید.
شماال به طول 14/62 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا در دو قسمت اول به صورت پخ است به طول 2/44 متر دوم به طول 13/15 متر هر دو 

درب و دیواریست به خیابان 
جنوبا در دو قسمت اول به طول 5/03 متر دیواریست به قسمت رهاشده بین دو پالك به شماره 

فرعى باقیمانده دوم به طول 14/87 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 
غربا به طول 13/30 متر دیوار به دیوار پالك 116/559

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/22- م الف: 1323916 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. 
عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /3/177

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

شــماره: 140160302006001380- تاریخ: 1401/02/27 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
140011440200600992 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم جواد عارف مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاســخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شــماره 60770 دفتر 
الکترونیکى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
جواد عارف به شناسنامه شماره 1130247211 کدملى 1130247211 صادره فرزند پرویز در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 78/48 مترمربع پالك شماره 50 فرعى از 82 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

شماال به طول 8/99 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 82/50 
شرقا به طول هاى 2/75 متر و 3/70 متر و 2/45 متر دیوار به دیوار و دیوار اشتراکى و دیوار به 

دیوار باقیمانده پالك
جنوبا به طول 8/82 متر دیواریست به دیوار باقیمانده پالك 

غربا به طول 8/72 متر درب و دیواریست به گذر 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/22 -  تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/06- م الف: 1332396 – رئیس اداره راه و شهرســازى - سعید حاج 
احمدى. عضو قضائى – مجتبى پور على. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى 

ملک زاده /3/229

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

راى شــماره 140160302026003173 مــورخ 1401/02/26 هیــات دو مالکیت خانم 
فاطمه عمادى به شناســنامه شــماره 830 کدملى 1289445583 صادره از اصفهان فرزند 
عبدالرحیم بصورت ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 29,96 مترمربع از پالك شماره 
5 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رســمى متقاضى موضوع دفتر الکترونیکى شــماره  139920302026030179 و 
139920302026030176 و 139920302026030182 و ســند انتقال شماره 149836 

مورخ 99/09/30 دفتر 3 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/06 - م الف: 1333100 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - 

موسوى /3/231

آگهى تغییرات
 موسســه امین حافظ نجف به شــماره ثبت 226 و 
شناسه ملى 10980287328 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1401/01/20 و 
نامه شماره ى  14/24 - 1445/706/120 مورخ 
1401/01/30 پلیــس پیشــگیرى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
مدت فعالیت موسســه از تاریخ 1401/01/20 
بمدت دو ســال تمدید شــد و ماده 5 اساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى نجف آباد (1330581)

آگهى انحالل
 شرکت پخش نگاه دانش شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 67640 و شناسه ملى 14009979238 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت منحل 
شد و علیرضا محیط قیرى به کدملى 2281820165 
به سمت مدیر تســویه براى مدت دو ســال انتخاب 
شد. و آدرس شــرکت منحله در حال تســویه استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محلــه پروین ، کوچه یزدانــى 27 ، خیابان 
حکیم شفائى دوم ، پالك 76 ، طبقه همکف و کدپستى 
8199870007 مى باشــد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1331768)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آراد تجارت فالح درتاریخ 1401/03/09 به شماره ثبت 5291 به شناسه ملى 14011191572 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : واردات مواد غذایى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز 
بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و 
اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر 
نجف آباد، محله شهدا ، کوچه بهار 12 ، بلوار سردار شهید غالمرضا صالحى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8518133973 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 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 153106 مورخ 1401/02/27 
نزد بانک شهر شعبه بوستان ملت با کد 405 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمدرضا رؤفى اصفهانى به شماره ملى 1130503968 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حمید رؤفى اصفهانى به شماره ملى 1140688421 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم فاطمه خانى به شماره ملى 5659379893 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 و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى روح اله عقیلى دهنوى به شماره ملى 5419752441 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم مریم خانى به شماره ملى 5659908721 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1331784)

آگهى تغییرات
 شــرکت پردیس صنعت راهســازان 
زاگرس ســهامى خاص به شماره ثبت 
55722 و شناسه ملى 14005641654 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى بطــور فــوق العــاده مورخ 
1401/03/02 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد :محســن غالمعلى دهکردى به 
کدملى 1282682466و محمدحسین 
دهکردى بــه کدملى 1289234663و 
مهــدى غالمعلى دهکــردى به کدملى 
1289113912بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. حســین حاج هاشم خانى به 
کدملى1292031360وجواد جبارزارع 
بــه کدملــى 1285951931بترتیب 
بســمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1331787)

آگهى تغییرات
 شــرکت پردیس صنعت راهسازان 
زاگرس ســهامى خاص به شــماره 
ثبــت 55722 و شناســه ملــى 
اســتناد  بــه   14005641654
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1401/03/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد :محســن غالمعلى دهکردى 
کدملــى 1282682466بعنــوان 
رئیس هیات مدیره -محمدحســین 
دهکردى کدملى 1289234663به 
ســمت نایب رئیس هیــات مدیره 
- مهدى غالمعلى دهکــردى کدملى 
1289113912بســمت مدیرعامل 
براى مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء دو امضا از سه امضا اعضاى هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر 
عامل شــرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1331769)

آگهى تغییرات
 شــرکت فرآورده هاى لبنى ماهک اسپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 28387 و 
شناســه ملــى 10260490843 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیات مدیره مورخ 
1401/02/21 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: - حســین قربانى به شــماره ملى 
1286667208 به ســمت رئیس هیات 
مدیره، مصطفى قربانى ســینى به شماره 
ملى 1281736155 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره، مهدى قربانى به شــماره ملى 
1293334367 بــه ســمت مدیرعامل 
(خارج ازاعضا) و احمد قربانى به شــماره 
ملى 1287033431 به سمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق عادى با امضاى مدیرعامل یا هر 
یک از اعضاى هیئت مدیــره منفردا همراه 
با مهر شرکت و کلیه اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مدیرعامل و یکى از اعضاى 
هیات مدیره متفقا یا دو نفر از اعضاى هیات 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1331771)

آگهى تغییرات
 شرکت آســنا آراد کارو ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 66907 و شناســه 
ملــى 14009780381 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/02/04 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد : -خانم نفیسه حق شناس به کدملى 
1286013021 و آقاى على حق شناس 
بــه کدملــى 1286101913 و آقــاى 
حسین حق شناس آدرمنا بادى به کدملى 
1290140103 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدنــد. -خانم محدثــه ریخته گر به 
کدملــى 1292645539 و خانــم زهره 
عدســى پزها به کدملى 1281715931 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
-روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
- ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت 
منتهى به ســال 1400مورد تصویب قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1331766)

آگهى تغییرات
 موسســه امین حافظ نجف به شماره ثبت 
226 و شناســه ملى 10980287328 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/01/20 و نامه شماره ى

مــورخ   1445/706/120   -  14/24
1401/01/30 پلیس پیشگیرى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان و صورتجلسه هیئت 
مدیــره مــورخ 1401/01/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - مرتضــى پورپیرعلى به 
کدملى 5499522340 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره، اصغر پورپیرعلــى به کدملى 
5499095991 بــه ســمت مدیرعامــل 
و روح انگیــز زمانــى علویجه بــه کدملى 
1091930252 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. 
- کلیه اســناد مالى و تعهدآور از قبیل چک-

-سفته-براوات با امضاى مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره منفردا به همراه مهر موسســه 
معتبر مى باشد. - مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى نجف آباد (1330580)
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باشگاه العربى تصمیم گرفته اردوى تدارکاتى پیش از فصل 
خود را در کشورى اروپایى برگزار کند. طبق برنامه ریزى 
انجام شده العربى قرار است در کشور اسپانیا اردو بزند. العربى 
در فصل گذشته به همراه فرشید اسماعیلى، بازیکن سابق 
استقالل نتایج خوبى گرفت و با قرار گرفتن در رده چهارم 
کارش را به پایان برد. العربى مى خواهد در فصل جدید لیگ 
ستارگان با آمادگى بیشترى وارد رقابت شود به همین دلیل 
براى مدت سه هفته در اســپانیا اردو خواهد زد. اسماعیلى 
جزو لژیونرهاى موفق العربى در فصل گذشــته بود. این 
بازیکن جانشــین مهرداد محمدى دیگــر بازیکن ایرانى 

العربى شده بود.

لژیونر آبى ها به اسپانیا مى رود

03

04

امیر قلعه نویى قرارداد خود را با گل گهر سیرجان به مدت یک 
فصل دیگر تمدید کرد و طبق اعالم مجتبى سرآسیایى در 
فصل آینده براى قهرمانى خواهند جنگید. در همین رابطه 
به نظر مى رســد یاسین ســلمانى قصد جدایى از سپاهان 
را دارد. کاپیتان تیم امید ایران که بــه تازگى با ناکامى در 
مســابقات زیر 23 سال آسیا مواجه شــده با چند پیشنهاد 
همکارى جدید از جمله استقالل، گل گهر سیرجان و یک 
تیم خارجى روبه رو شده است. البته سپاهان هم به بازیکن 
جوانش پیشنهاد تمدید قرارداد داده است. در نهایت باید دید 

سلمانى براى آینده خود چه تصمیمى مى گیرد؟

از چند هفته قبل اخبارى درخصوص احتمال جدایى مهدى 
قائدى از شــباب االهلى به گوش مى رسید. وینگر جوان 
توسط سرمربى این تیم اماراتى چندان به کار گرفته نمى 
شد و همین مسئله سبب شد تا رسانه ها مدعى شوند که این 
بازیکن در آستانه جدایى از االهلى قرار دارد. حتى با وجود 
تغییر ســرمربى ایرانى االصل این تیم و حضور «لئوناردو 
ژاردیم» به جاى «مهــدى على» چند رســانه اماراتى و 
صفحات توییترى مدعى شــدند که بازیکن بوشهرى در 
برنامه هاى فصل بعد شوالیه هاى سرخ جایى ندارد و ممکن 
است که راهى اتحاد کلباء و یا الغرافه شود. اما مدیربرنامه 
هاى این بازیکن در گفتگویى کوتاه مدعى شــد که اخبار 
منتشره درخصوص این بازیکن ایرانى کذب و غیرواقعى 

است.

سلمانى شاگرد
ژنرال مى شود؟

باشو
در االهلى ماندنى است؟

02

گفته مى شود یک سرمربى بوندس لیگایى در رادار سپاهان 
قرار گرفته و ظاهراً باب مذاکرات نیز باز شده است. پس از 
کناره گیرى محرم نویدکیا از سپاهان، اخبارى در خصوص 
انتخاب ســرمربى جدید تیم مطرح و گزینه هاى مختلف 
داخلى و خارجى در گوشه و کنار معرفى شدند. این در حالى 
اســت که توجه ویژه مدیران ســپاهان معطوف به گزینه 
خارجى است و به همین خاطر فعًال باید مربیان داخلى را از 
نیمکت تیم اصفهانى دور دانست. در این میان گفته مى شود 
«فلیکس ماگات» در رادار سپاهان قرار گرفته و ظاهراً باب 
مذاکرات نیز باز شده است. به این ترتیب ممکن است طى 
روزهاى آینده مذاکره سپاهان با سرمربى اسبق بایرن مونیخ 

و شالکه وارد فاز جدى تر شود.

جانشین نویدکیا 
از آلمان مى آید؟

01

باشگاه سپاهان جذب مهاجم نیجریه اى مس رفسنجان 
که فصل پیش با 14 گل عنوان آقاى گل لیگ برتر را از آن 

خود کرد را در برنامه دارد.
 سپاهان که تالش کرد طبق برنامه اى سه ساله با هدایت 
محرم نویدکیا بــه قهرمانى لیگ برتر دســت پیدا کند، 

سرانجام با جدایى این مربى جوان در ابتداى سال سوم راه 
جدیدى را در پیش گرفت.

مدیران باشگاه اکنون عالوه بر اینکه مشغول انجام مذاکرات براى انتخاب 
سرمربى جدید هســتند، همزمان جذب بازیکن براى تقویت تیم را نیز در 

پیش گرفته اند که با توجه به خروج دانیال اسماعیلى فر و همچنین جدایى 
احتمالى بازیکنانى مانند ولسیانى، رفیعى وشــهباززاده، این مسئله باوجود 

نامشخص بودن وضعیت سرمربیگرى با جدیت زیادى از سوى مدیران باشگاه 
پیگیرى مى شود.

در این بین گفته مى شود رامین رضائیان و همچنین علیرضا علیزاده (هافبک تیم 
فوتبال گل گهر) براى تقویت تیم مورد نظر باشگاه اصفهانى قرار دارند.

همچنین گادوین منشا، مهاجم نیجریه اى و با تجربه مس رفسنجان که قراردادش 
با این باشگاه به اتمام رسیده، در رادار سپاهان قرار دارد و با توجه به اینکه جذب 
مهاجم خارجى یکى از برنامه هاى این باشــگاه اســت، باید دیــد مذاکرات دو 
طرف جدى خواهد شد یا خیر. این در حالى است که باشگاه مس رفسنجان نیز 
صحبت هایى را با منشا انجام داده و قرار است او پس از تعطیالت و بازگشت به 

ایران در مورد تمدید قرارداد تصمیم قطعى خودش را اعالم کند.

مدافع فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان به توافق اولیه براى پیوستن 
به پرسپولیس رسید.

باشگاه پرسپولیس با وجود جذب مرتضى پور على گنجى و دانیال 
اسماعیلى فر همچنان در صدد جذب مدافعان جدید دیگرى است 
تا تعدد بازیکن در خط دفاعى این تیم با توجه به قرارداد بازیکنانى 

همچون على نعمتى و فرشاد فرجى به وجود بیاید.
رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از درخواست یحیى 
گل محمدى مبنى بر جذب گئورگى ولسیانى، توافق اولیه با مدافع 

فصل گذشته سپاهان را کسب کرد.
مدافع گرجستانى ســپاهان که به همراه همسرش در ایران زندگى 
مى کرد قرار است پس از توافق نهایى با پرسپولیس، اثاث منزل خود 
را از اصفهان به تهران ببرد تا فصل آینده با پیراهن پرســپولیس به 

حضورش در لیگ برتر ایران ادامه دهد.
ولسیانى در حالى مذاکره نهایى با پرسپولیس را در هفته جارى انجام 
مى دهد که سرخپوشان عالوه بر او با چهار بازیکن دیگر سپاهان نیز 
مذاکراتى را داشته اند که تاکنون اسماعیلى فر با پرسپولیس قرارداد 

رسمى امضا کرده است. 
سروش رفیعى و سجاد شــهباززاده نیز مى توانند خریدهاى بعدى 
پرسپولیس از سپاهان باشند اما احتمال پیوســتن امید نورافکن با 
توجه به ماندن یکسال از قراردادش با سپاهان به جمع شاگردان گل 

محمدى بسیار اندك است.

آقاى گل
 لیگ برتر در رادار سپاهان

بلیت اصفهان 
به تهران در دستان ولسیانى؟
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دایى مهدى 
ینگر جوان 
 گرفته نمى
شوند که این

حتى با وجود 
ر «لئوناردو 
نه اماراتى و 
وشهرى در 
ارد و ممکن

 مدیربرنامه 
ـد که اخبار 
و غیرواقعى 

مدافع فصلگ
به پرسپولیس
باشگاه پرسپو
اسماعیلى فر

تا تعدد بازیکن
همچون على
رضا درویش
گل محمدى
فصلگذشته
مدافع گرجس
ا مى کرد قرار
را از اصفهان
حضورش در
ولسیانى در ح
مى دهد که س
د مذاکراتى را
ک رسمى امضا
سروش رفیعى
پرسپولیساز
توجه به ماندن
محمدى بسی

بلیتا
به تهر

مرضیه غفاریان
لیگ بیست و یکم هم به خط پایان رسید و ذوب آهن نتوانست به جایگاه 
اصلى خودش بازگردد؛ با این حال، صعود هفت پله اى گاندوها در جدول 
این رقابت ها نسبت به دوره گذشته باعث شده که حاال هواداران امیدوار 
باشــند دوباره تیم محبوب خود را در قامت یکى از مدعیان اصلى لیگ 
ببینند. آنها آرزو دارند پس از ســال ها چشــم انتظارى جام قهرمانى به 

رنگ سبز درآید.
این رؤیا، تحقق پذیر است؛ چه اینکه ذوب آهن یکى از تیم هاى ریشه 
دار و پرافتخار ایران است که کسب چهار عنوان نایب قهرمانى لیگ برتر 
و چهار قهرمانى در جام حذفى و یــک نایب قهرمانى در این رقابت ها و 
حتى نایب قهرمانى لیگ قهرمانان آسیا را یدك مى کشد و بنابراین اگر 
این تیم به ریشــه هایش برگردد بى تردید مى توانــد همین عناوین را 

دوباره تکرار کند. 
همه اینها به کنار، کافى است همین پنج سال پیش را به خاطر بیاورید که 
این تیم در لیگ هفدهم رقابت پایاپایى با تیم پرسپولیس، قهرمان آن دوره 
داشت. در نیم فصل دوم آن لیگ، ذوب آهن با عملکردى به مراتب بهتر 
نسبت به پرسپولیس موفق به کسب 36 امتیاز شد در حالى که شاگردان 

برانکو در آن نیم فصل فقط 28 امتیاز کسب کردند. 
اما پس از پایان هفدهمین دوره از مســابقات لیگ برتــر بود که ذوب 
آهن دیگر رنگ خوش به خود ندید. امیر قلعه نویى ســکاندار این تیم، 

سبزپوشان اصفهان را به مقصد تیم همشــهرى ترك کرد و بسیارى از 
مهره هاى تأثیرگذار ذوب آهن راه خروج از باشگاه را در پیش گرفتند و 
در نهایت شاکله تیم نایب قهرمان لیگ به ریخت. همه اینها باعث شد 
طى این ســال ها به بعد، ذوب آهن براى بازگشت به روزهاى درخشان 
خود دست به تغییرات و تحوالت گسترده در کادر فنى و ترکیب بازیکنان 
بزند غافل از اینکه با دور شدن ثبات از این تیم، گاندوها در گرداب بحران 
غرق شده و پله پله از صدر جدول دورتر مى شوند. کار به جایى رسید که 
در روزهاى پایانى فصل بیستم، ذوب آهن فقط یک گام تا سقوط به لیگ 

دسته اول فاصله داشت. 
اما در فصل بیستم سرانجام عوامل دست اندرکار این باشگاه اصفهانى با 
اعتماد و حمایت از سرمربى جدید خود، ثبات را به ذوب آهن برگرداندند 
و کسب رتبه تک رقمى براى ذوبى ها تنها ثمره این ثبات بود. بر همین 
اساس مى توان گفت گاندوها با در پیش گرفتن همین رویه دوباره گام به 
گام به صدر جدول نزدیک مى شوند. کافى است حاال که قرارداد مهدى 
تارتار تمدید شده در فصل نقل و انتقاالت با اختصاص بودجه کافى و وافى 
از جدایى بازیکنان کلیدى تیم او جلوگیرى شود و مهره هاى مورد نیاز هم 
به جمع شاگردان تارتار اضافه شوند. همه اینها به همراه رفع نقاط ضعف 
این تیم در دوره گذشته باعث مى شــود ذوب آهن به جایگاه اصلى اش 
برگردد؛ در غیر این صورت آش همان آش و کاسه همان کاسه اى خواهد 

بود که از لیگ هفدهم به بعد شاهدش بودیم.    

گاندوها از روزهاى بعد از لیگ هفدهم عبرت بگیرند 

شرط بازگشت ذوب آهن
 به اوج

هافبک ســپاهان با موافقت باشــگاه ســپاهان و به صــورت قرضى براســاس پیمان 
خواهرخواندگى امضا شده راهى پیونیک ارمنستان شد.

این انتقال براســاس پیمان خواهرخواندگى دو باشگاه سپاهان و پونیک سرگرفته است و 
براساس آن قرار شده تا میالد جهانى به مدت یک ماه و براى حضور در مسابقات پلى آف 

لیگ قهرمانان اروپا براى نماینده ارمنستان به میدان برود.
پیونیک ارمنستان فصل گذشته با کسب 75 امتیاز توانست به عنوان قهرمان لیگ ارمنستان 
جواز حضور در مرحله پلى آف رقابت هاى لیگ قهرمانان اروپا را بگیرد و حاال با جذب میالد 
جهانى و همینطور احمد الجبورى تالش دارد که بتواند به  مرحله گروهى لیگ قهرمانان 

اروپاى فصل آینده برسد.
براین اســاس در صورتى که پیونیک بتواند جواز حضور در مرحله گروهى را بگیرد، شاید 
حضور جهانى و احمد الجبورى از سه مسابقه مرحله پلى آف که طى یک ماه برگزار خواهد 

شد تجاوز کند و آنها حتى فصل آینده را در ارمنستان بمانند.
جهانى ساعت 5:30 صبح روز شنبه (21 خرداد ماه) عازم دوبى شد که از آنجا به ارمنستان 
برود تا با شرکت در اردویى تقریبًا یک ماهه آماده حضور در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان 

اروپا شود. گفته مى شود جبورى نیز در این سفر وینگر سپاهان را همراهى خواهد کرد. 
عملکرد جهانى در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا سبب شده تا مسئوالن باشگاه پیونیک به 
دنبال جذب این بازیکن باشند. جهانى نیز ابراز امیدوارى کرد این تجربه اروپایى بتواند او را با 
شرایط بدنى و فنى مناسب ترى آماده حضور در مسابقات لیگ برتر در دوره بیست و دوم کند.

جهانى نصف جهان را ترك کرد

مهاجم فصل گذشته تیم سپاهان که از پرسپولیس پیشنهاد دارد شاید همانند فصل 
گذشته در لحظه آخر تصمیم دیگرى بگیرد.

سجاد شهباززاده مهاجم تیم فوتبال ســپاهان یکى از بازیکنانى است که باشگاه 
پرسپولیس تمایل دارد او را در فصل نقل و انتقاالت جذب کند. البته شهباززاده سال 
گذشته هم در لیست پرسپولیس قرار داشت اما بخاطر سابقه حضور در استقالل و 
اینکه عالقمند نبود این موضوع برایش حاشیه ایجاد کند راهى پرسپولیس نشد 

و فوتبال خود را در سپاهان ادامه داد.
یحیى گل محمدى همچون سال گذشته باز هم تمایل دارد شهباززاده را به 
خدمت بگیرد. در روزهاى اخیر مذاکراتى هــم در این باره صورت گرفته، 
اما هنوز هیچ چیز قطعى نشــده اســت. در این باره گفته مى شود باشگاه 
پرسپولیس پیشنهاد مالى خود را به شــهباززاده ارائه کرده و این بازیکن 
از مسئوالن این باشگاه فرصت خواسته تا در این باره تصمیم گیرى کند 

اما یک پیشنهاد شاید مسیر شهباززاده را باز هم از پرسپولیس دور کند.
گویا باشگاه استقالل عالقه دارد تا یکبار دیگر شهباززاده پیراهن این تیم 

را بپوشد و همین مسئله این مهاجم را مردد کرده است. یکى از دالیلى که فصل 
گذشته باعث شد شهباززاده پرسپولیس نشود همین سابقه استقاللى بودن او بوده 
و در صورتى که این مهاجم همچنان بخواهد دور از حواشى موجود فوتبال خود را 
ادامه دهد، شاید سجاد شهباززاده دوباره آبى پوش شود. هر چه هست این بازیکن 
فعًال از پرسپولیسى ها فرصت خواسته تا تصمیم نهایى خود را اتخاذ کند، اما شاید در 
این بین یک هایجک رخ بدهد. این اتفاقات در حالى رخ داده که مسئوالن پرسپولیس 
پیگیر پاسخ نهایى شــهباززاده بودند، اما او تا ظهر دیروز هنوز اعالم نکرده بود که 

تصمیم نهایى اش چه خواهد بود.

همه در انتظار 
 تصمیم دقیقه آخرى شهباززاده
شاید همانند فصل

ى است که باشگاه 
ته شهباززاده سال 
ضور در استقالل و
پرسپولیسنشد

هباززاده را به 
رت گرفته،
ود باشگاه 
ن بازیکن
یرىکند 

ر کند.
ناینتیم

 دالیلى که فصل 
اللى بودن او بوده 
جود فوتبال خود را 
هست این بازیکن 
خاذ کند، اما شاید در 
سئوالن پرسپولیس 
عالم نکرده بود که 

باززاده

در شرایطى که قراردادمدافع میانى پرسپولیس با این تیم به پایان رسیده، به 
نظر مى رسد وى یکى از بازیکنان جدا شده این تیم باشد.

سعید آقایى که در دو فصل بازى براى پرسپولیس یک قهرمانى لیگ برتر 
و یک فینال آسیا را تجربه کرد، حاال در شرایطى با پرسپولیس به خط پایان 

رسیده که پیشنهاد تمدید قرارداد از سوى باشگاه را روى میز نمى بیند.
در چنین شــرایطى او نیز همچون رامین رضائیان دیگر مدافع کنارى 
پرســپولیس خواهد بود که به کارش در این تیم خاتمه مى دهد تا به 
این ترتیب پرسپولیس مدافعان کنارى خود را به طور کامل تغییر 

داده باشد.
از فوالد به عنوان یکى از مشتریان جدى وى نام برده مى شود 
و در صورتى که جواد نکونام به صورت قطعى در این تیم بماند، 
احتماًال او راهى فوالد خواهد شــد تا پس از پرسپولیس، تراکتور و سپاهان، 

حضور در یک تیم مدعى دیگر را هم تجربه کند.
نکته جالب اینکه اگر آقایى راهى فوالد شــود، با حضور مهدى شیرى، زوج 

سابق چپ و راست پرسپولیس در این تیم خوزستانى شکل خواهد گرفت. 
البته براى قطعى شدن تمام این اتفاقات باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقى 
رخ مى دهد و معادالت نقل و انتقاالتى به خصوص پس از منتفى شدن انتقال 

زکى پور به کجا مى رسد.

ىرخ ر ین رخب یج ینبینی
پیگیر پاسخ نهایى شــهباززاده بودند، اما او تا ظهر دیروز هنوز

تصمیم نهایى اش چه خواهد بود.

ق شرایطى که در
نظر مى رسد وى
د سعید آقایى که
و یک فینال آسی
ررسیده که پیشن
در چنین شـ
پپرســپول
این تر
داده
از ف
و د
احتماًال او راهى

حضور در یک تیم
نکته جالب اینکه
سابق چپ و راست
البته براى قطعى
ورخ مى دهد و معا ى رخ
زکى پو

آقایى- پرسپولیس
 در خط پایان
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همزمان با بیســتم خرداد مــاه روز ملى فرش 
دستباف، نشســت خبرى جشــنواره ملى قالى 
فاخر ایران به همت مرکز ملى فرش دســتباف 
به میزبانى اصفهان برگزار شد. رئیس مرکز ملى 
فرش ایران به عنوان میهمان ویژه این جشنواره 
در جمع خبرنگاران، بیستم خرداد روز ملى فرش 
دســتباف را به همه دســت اندرکاران و خانواده 
بزرگ فرش دستباف کشور تبریک گفت و اظهار 
امیدوارى کرد فرش دســتباف ایران، این نگین 

درخشان، در جهان بدرخشد. 
فرحناز رافع با بیان اینکه زمانى فرش دســتباف 
ایران رشد ناخالص ملى را به خود اختصاص داده 
بود، گفت: باید بدانیم چرا امروز ســهم این هنر 
بى بدیل کاهش یافته کــه جایگاه ویژه اى را هم 

داشته است. 
وى ادامه داد: فرش دســتباف، به عنوان سفیر 
فرهنگى کشور، همچون گذشته باید مانند نگینى 
بدرخشد و امید اســت با برگزارى جشنواره ملى 
قالى فاخر ایــران این امر توســعه یافته و فرش 
دستباف ایران با جهان رقابت کند. رئیس مرکز 
ملى فرش ایران از دعوت برخى از سفراى کشورها 
در جشنواره امســال قالى فاخر ایران خبر داد و 
اعالم کرد: در نظر داریم این جشــنواره با همت 
همه مسئوالن در سال آینده به صورت بین المللى 

برپا شود.
رئیس مرکز ملى فرش ایــران همچنین برپایى 
این جشنواره را بهانه اى براى بخش هاى جنبى، 
مجازى، نمایشــگاهى و رویدادهایى به صورت 

واقعى دانست. 

رافع گفت: امید داریم این جشــنواره بتواند شعار 
سال را برآورده کند، میزان تولید فرش دستباف 
را افزایش دهد و اســتعدادهاى نوین را به منصه 
ظهور برساند. البته تاکنون ده شرکت دانش بنیان 

را توانسته ایم به این جشنواره معرفى کنیم. 
وى مى گوید: امــروز کیفیت طرح و نقش فرش 
دســتباف ما هنوز در جهان بالمنازع اســت اما 
باید به روز شویم یعنى از زنجیره نهایى، در حوزه 
تجارى و... بیش از گذشته فعالیت کرده تا فرش 
دستباف ما در جهان حفظ شود. در غیر این صورت 
جایگاهى نخواهیم داشت. این درحالى است که 
امروز فرش دســتباف ایران از نظر بسته بندى و 
قفسه بندى فرش دچار مشکل است که امید است 
اینگونه جشنواره ها مدل سازى الزم را برایمان به 

ارمغان داشته باشد. 
وى افزود: نیروى انسانى سرمایه مرکز ملى فرش 
ایرانى بوده و ما بر روى نیروى انسانى تمرکز داریم 
ولى باید بدانید که جشنواره ملى قالى فاخر تمرکز 
خود را بر فرش دستباف گذاشــته و در حقیقت 
در این جشنواره به فرش دســتباف جایزه تعلق 

مى گیرد. 
■■■

رئیس دبیرخانه جشنواره ملى قالى فاخر ایران و 
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان نیز گفت: امروز قرار اســت اتفاق بسیار 
مهمى با برگزارى جشــنواره ملــى قالى فاخر 
ایران بیافتد. این درحالى اســت که سال گذشته 
در شــوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى 
پیشنهاداتى براى رفع مشکالت فرش دستباف 
مطرح شد و اتاق اصفهان هم نسبت به رفع این 

مشکالت و ایجاد اشتغال اهتمام داشت. بنابراین 
پیشنهاد روز ملى فرش دستباف در تقویم ملى روز 

20 خرداد تصویب شد. 
مسعود گلشیرازى تصویب 20 خرداد به عنوان روز 
ملى فرش دستباف را تأثیر آن در تبادل فرهنگى 
و بسیار بااهمیت خواند و گفت: امروز دولتمردان 
در کنار بخش خصوصى باید به علم روز در فرش 
دســتباف و حفظ آن اهتمام ویژه داشته باشند و 
براى بهره گیرى از ظرفیت ها باید خبرگان به کار 

گرفته شوند تا به اقتصاد کمک شود. 
وى تشکیل جشــنواره ملى قالى فاخر ایران در 
اصفهان را مقدمه سازى اینگونه فعالیت ها خواند و 
افزود: آنچه امروز فرش دستباف ایران نیازمند آن 
است کمک اتاق هاى بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى کشور در کنار انجمن ها و اتحادیه هاى 
فروشندگان و تولیدکنندگان فرش و... به بازاریابى 
این امر اســت و باید در حقیقت نقش خود را ایفا 

نمایند. 
گلشیرازى گفت: جشنواره ملى قالى فاخر ایران 
در راستاى برندسازى انجام شده، البته شاید عموم 
تصور کنند فرش فاخر، همان فرش گرانقیمت 
است اما اینگونه نبوده و فرش فاخر در شیوه نامه 
فرش دســتباف برنامه ریزى شــده و به بررسى 
کّمى و کیفــى و نوآورى فرش دســتباف براى 

رقابت پذیرى بیشتر در جهان توجه شده است. 
رئیس دبیرخانه دائمى جشنواره قالى فاخر ایران به 
اصحاب رسانه توصیه کرد: از رسانه ها مى خواهم 
در اصفهان شرایطى فراهم آورند تا ما بتوانیم این 
سرمایه از دســت رفته را یک قدم جلوتر برده و 
کارآفرینان ما نیز به عنوان پیشروندگان این امر 
حرکت کنند. دســتگاه هاى اجرایى نیز 

مقدمات این کسب و کار را بیش از پیش فراهم 
نموده و همه با هم رشد فرش دستباف را در جهان 

باعث شوند. 
گلشــیرازى این را هــم گفت که در جشــنواره 
فرش فاخر ایران، اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى به عنوان دبیرخانه جشنواره مشارکت 
کرده، تا بتوانیم نمادســازى نموده و در کنار اتاق 
ایران و ســازمان توســعه تجارت، این کار رقم 

بخورد. 
■■■

مدیرکل دفتــر هماهنگى اقتصادى اســتاندار 
اصفهان هم جشنواره ملى قالى فاخر ایران را نماد 
تحول اقتصادى خواند که هر کس باید سهم خود 

را در این راستا ایفا نماید. 
احسان شهیر افزود: امرى موفق است که متناسب 
با زمان و مکان انجام شــود یعنــى مثًال در این 
جشنواره، سهم طراحى با دبیرخانه دائمى، سهم 

صاحبان رسانه فرهنگسازى و... مطرح است. 
وى به معرفى آثار فرش دستباف در این جشنواره 
اشاره کرد و افزود: فرش دســتباف ایران سفیر 
فرهنگ و هویت ماست و ُحســن برگزارى این 
جشنواره، یک دیباچه است که در دبیرخانه دائمى 

آن در اصفهان ماندگار خواهد بود. 
مدیرکل دفتــر هماهنگى اقتصادى اســتاندار 
اصفهان خواستار کمک همه دست اندرکاران و 
ذینفعان در این جشنواره شد و گفت: استاندارى 
اصفهان هم کمک هاى الزم در این راستا را نموده 

و خواهد نمود. 
■■■

مسئول برگزارى اولین جشنواره ملى قالى فاخر 
ایران در اصفهان به تشریح فرایند اقدامات انجام 

شــده و در حال انجام پرداخت و گفت: بیســتم 
خردادماه روز ملى فرش دســتباف تعیین شده و 
براى فراخوان جشنواره صاحبان فرش دستباف 
در ســایت فرش خوداظهارى خواهند نمود و در 
حقیقت تصویر فرش خود را به صورت الکترونیکى 
ارائه خواهند داد کــه در مرحله اول خوداظهارى 

داورى انجام و بخشى ریزش خواهیم داشت. 
على میرجمالى افزود: در مرحله دوم، فرش هاى 
دســتباف انتخابى داوران به صورت فیزیکى از 
سراســر کشــور به اصفهان منتقل و نگهدارى 
خواهد شد تا داوران متخصص، فرش ها را در این 
مرحله داورى و نظــرات اصالحى را ارائه دهند و 
فرش هایى که مرحله دوم را هــم بگذرانند وارد 
نمایشگاه خواهند شد تا مورد بازدید متخصصان 

و مردم قرار گیرند. 
وى ادامه داد: فرش هایى که وارد نمایشگاه شده و 
از سوى متخصصان و مردم بازدید مى شوند، این 
بار این متخصصان و بازدیدکنندگان نمایشگاه 

هستند که رأى خود را اعالم خواهند کرد. 
مسئول برگزارى جشنواره ملى قالى فاخر ایران 
مى گوید: نمایشگاه کار خود را از 29 تیر ماه سال 

جارى آغاز مى کند. این درحالى  است که داوران 
از مالکان فرش ها و شخصیت آنها اطالعى ندارند 
و در نهایت در هفت رسته و هر رسته یک فرش 
انتخاب خواهد شــد و اول مرداد نیز نمایشگاه به 
پایان مى رســد و به فرش هاى دستباف انتخاب 

شده، جوایزى تعلق مى گیرد. 
میرجمالى هفت رسته را شامل فرش عشایرى، 
فرش زرباف، فرش روستایى، فرش کالسیک، 

شهرى و... برشمرد. 
میرجمالى ادامه داد: جشنواره ملى قالى فاخر ایران 
یک رویداد ملى است که نشان از اتحاد و همدلى 
بین خانواده فرش دستباف داشته و قرار است به 
اعتالى بیش از گذشته فرش دستباف کمک کند. 

■■■
مدیرعامــل اتحادیــه شــرکت هاى تعاونــى 
تولیدکنندگان فرش دســتباف روستایى استان 
اصفهان هم گفت: از فرش دســتباف به عنوان 
میراث کهن کشــور نام برده مى شود ولى دولت 
آن گونه که در دیگر بخش هــا وقت مى گذارد 
اگر فقط 5درصد وقت خود را به رفع مشکالت و 
مسائل فرش دستباف اختصاص دهد مشکالت 

ما برطرف خواهد شد. 
على شهبازى با طرح این ســؤال که چرا فرش 
دستباف تحریم شد گفت: تحریم فرش دستباف 
بخاطر فلج کردن اقتصاد روســتا بود که البته در 
بخشى هم ما از سوى دولت ها، خودتحریم هم 
بوده ایم. اینکه چندین سال است دست اندرکاران 
فرش دستباف از خدمات رفاهى، تسهیالت، بیمه 
و... برخوردار نیستند. این درحالى است که بخشى 
از مواد اولیه ما وارداتى اســت و حتى بافندگان 
فرش دستباف در رسانه ها هم به عنوان هنرمند 

مطرح نیستند. 
■■■

امیرحسین کمیلى، رئیس صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان هم به قدردانى از دست اندرکاران 
این جشــنواره بســنده کرد و براى آنان آرزوى 

توفیق نمود. 
سعید ابراهیمى، معاون توســعه و برنامه ریزى 
شهردارى اصفهان نیز به تشریح برنامه هاى انجام 
شده پرداخت و اعالم کرد شــهردارى اصفهان 
آمادگى هرگونه کمک براى برگزارى جشنواره 

فرش دستباف در اصفهان را داشته و دارد. 

در نشست خبرى جشنواره قالى فاخر ایران عنوان شد؛ 

فرش دستباف، سفیر فرهنگ و هویت ماست
ساسان اکبرزاده

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان گفت: 
150 هکتار توسعه براى شهرك ها و ناحیه هاى صنعتى 

اســتان در نظر گرفته شــده است که با 
تصویب هیئت دولت در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.
رسول سوارى افزود: توسعه شهرك هاى 
صنعتى یکى از موضوع هاى مهم استان 
اصفهان است و بخشى از سرمایه گذارى 

ها باید در زمین هاى موجود انجام شود.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان اظهار داشت: هزینه هاى 
زیادى براى ایجاد زیرساخت ها در گذشته 
انجام شــده که در زمان حاضر در حال 
مستهلک شدن اســت و باید بتوانیم این 
موارد را تعیین تکلیف کنیم تا توســعه به 

صورت موازى با آن به پیش رود.
وى اضافه کرد: تعیین تکلیف قراردادهاى راکد یکى از 
دستور کارهاى جدى این شرکت محسوب مى شود و این 

کار را حداکثر تا دو سال آینده در استان به سرانجام مى 
رسانیم تا در این زمینه به روز شویم.

به گفته وى، 24 مورد زمین راکد و بالتکلیف در شهرك 
صنعتى مبارکه شناسایى شده است که در آینده نزدیک 
اقدامات حقوقى درباره آنها انجام خواهد شد و امیدواریم 

تا اوایل سال آینده بتوانیم واگذارى پالك هاى بالتکلیف 
را انجام دهیم.

سوارى خاطر نشــان کرد: طرح توسعه 
شــهرك صنعتى مبارکه نیز با پیگیرى 
هاى انجام شده در سفر آتى رئیس جمهور 
پیشنهاد و طرح موضوع مى شود و موافقت 

هاى اولیه در این زمینه ارائه شده است.
وى اضافه کرد: امیدواریم در ســفر آتى 
رئیس جمهور به استان اصفهان مصوبه 
هیئت دولت را دریافت کنیم و شــهرك 
هاى صنعتى پس از آن عملیات اجرایى را 
براى توسعه این شهرك انجام خواهد داد.

مدیر عامل شــرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان خاطرنشــان کرد: رویکرد 
مدیریت این شرکت در دوره جدید، واگذارى 
اجراى طرح ها به شرکت هاى خدماتى است که این کار از 
دو منظر کاهش هزینه هاى تمام شده و افزایش کیفیت کار 

به سود واحدهاى صنعتى و صنعتگران است.

شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 150 هکتار توسعه مى یابد

مشعل شماره یک طرح تصفیه گازوئیل با ظرفیت یک 
هزار ُتن در شرکت پاالیش نفت (پاالیشگاه) اصفهان 
با هدف تولید گازوئیل یورو 5، در سرویس قرار گرفت. 
پیش از این نیز اتاق کنترل مرکزى طرح تصفیه گازوئیل 
به عنوان گام اساسى شروع عملیات پیش راه اندازى این 

پروژه، افتتاح شده بود.
با اجراى این دو طرح و فراهم شــدن مقدمات ورود گاز 
طبیعى شبکه سراسرى به پاالیشــگاه جنوبى تا دو ماه 

آینده طرح تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به صورت کامل اجرایى مى شود.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در مراسم راه 
اندازى مشــعل شــماره یک این مجموعه اظهار کرد: 
برغم بدخواهى دشمنان جمهورى اسالمى و تالش در 
جهت سیاه نمایى، کارکنان خالق شرکت پاالیش نفت 
اصفهان و پیمانکاران حاضر در این مجموعه، با همدلى 

و همکارى پروژه تصفیه گازوئیل را سرعت بخشیدند.

محســن قدیرى افزود: با توجه به پایان یافتن فعالیت 
هاى پیش راه اندازى و متعاقب آن تکمیل فرآیندهاى 
راه اندازى، سایر واحدهاى یوتیلیتى مورد نیاز نیز تا اواسط 

مرداد ماه سال جارى در سرویس قرار خواهد گرفت.
وى ادامه داد: بر اساس برنامه ریزى جدید صورت گرفته، 
نخستین محموله گازوئیل تصفیه شده طبق استاندارد 
یورو5 در آینده نزدیک در واحدهــاى تصفیه گازوئیل 

تولید خواهد شد.

راه اندازى مشعل شماره یک پروژه تصفیه گازوئیل در شرکت پاالیش نفت 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه بازدیدهاى مستمر خود از بخش هاى مختلف شرکت، 
از کارگاه تولیدات نسوز این مجتمع عظیم صنعتى بازدید نمود.

ایرج رخصتى با اشاره به اینکه این کارگاه پیش از این در اجاره شرکت نسوز آذر بود، گفت: 
کارگاه تولیدات نسوز ذوب آهن اصفهان با مدیریت جدید و با جدیت در حال بازسازى است 
و به عنوان تنها تولیدکننده دولومیت زینتر عمل مى کند که با توجه به نیازهاى ذوب آهن 

اصفهان و سایر صنایع، نویدبخش آینده اى روشن در صنعت نسوز کشور است.
وى افزود : ذوب آهن اصفهان در نیم قرن حیات خود تجربه هاى بسیارى در صنعت نسوز 
دارد، لذا تحول و بازسازى این کارگاه که با استفاده از دانش متخصصین داخلى شرکت انجام 
مى شود به طور حتم نتایج بسیار درخشــانى را به دنبال خواهد داشت و مى تواند چشم انداز 
روشنى پیش روى این مجتمع عظیم صنعتى قرار دهد. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار 
کرد: این شرکت با استفاده از تمام زیرساخت ها در حال بهره گیرى از ظرفیت هاى خود است 
و در این راستا با قدرت و نگرش مدیریتى جدید، در حال احیاى این کارگاه هاست تا دوباره 
بتوانند در مدار تولید قرار بگیرند، بدین ترتیب یکایک کارگاه هایى که تعطیل بوده یا بهره ورى 

کمى داشته اند با روحیه اى جهادى فعال خواهند شد.

ثمره احیاى کارگاه تولیدات نسوز ذوب آهن


