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کاهش 2 برابرى 
وزن با ماده 

غذایى خوشمزه

مردم هنوز به لوازم خانگى داخلى اعتماد ندارند
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اصفهانى ها کجاها 
بیشتر تصادف
 مى کنند؟

 ماده غذایى خوشمزه اى مى تواند کاهش 
وزن را به  طور چشمگیرى افزایش دهد.

به نقل از سایکولوژى نیوز، نتایج مطالعات نشان 
مى دهد تنها سه وعده ماست مى تواند کاهش 

وزن را 2 برابر کند...

رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: بنا بر تجزیه و 
تحلیل صورت گرفته در سال جارى 22 درصد حوادث 
ترافیکى در اســتان از نوع واژگونى و سقوط گزارش 

شده است.
ســرهنگ اصغر زارع افــزود: همچنیــن عامل 33 
درصد از تصادفات در اســتان در این مدت خستگى و 
خواب آلودگــى رانندگان و مابقــى عواملى همچون 
ســبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و رعایت نکردن 
سرعت مطمئنه گزارش شده اســت. وى اظهار کرد: 
امسال در مجموع 179 فقره تصادف فوتى با 
203 جانباخته و یکهزار و 766 تصادف جرحى 

با 2 هزار و 857 مجروح و 2 هزار و 47 تصادف...

عزادارى هاى محرم باید ترویج دهندهعزادارى هاى محرم باید ترویج دهنده
 مکتب اباعبدا...(ع) باشد مکتب اباعبدا...(ع) باشد
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نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى اصفهان در گفتگوى اختصاصى با «نصف جهان»:

پرونده میلیچ به CAS مى رود
حامد افضلى معاون بین الملل باشــگاه استقالل، درخصوص 
آخرین وضعیت پرونده هرویه میلیچ، گفت: مهلت 45 روزه 
پرداخت طلب میلیــچ طبق رأى، 15 مرداد اســت و ما در 
صورت پذیرفتن این رأى، باید تا آن تاریخ طلب این بازیکن 
را پرداخت مى کردیــم. وى ادامه داد: بــا این حال تصمیم 

باشگاه بر این شد تا پرونده...
3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

تأکید هنرمندان ملى 
بر ماندن جشنواره فیلم 
کودك در اصفهان

در خانه هاى قوطى کبریتى هم 
مى شود شاد بود
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رقابت ذوب آهن و رقابت ذوب آهن و 
پیکان براى جذب 

انهدام باند بزرگ قاچاق محصوالت پتروپاالیشى چگونه از باترى داخلى و جدا نشدنى لپ تاپ مراقبت کنیم؟جهان نما تشدید حفاظت از اراضى اصفهان در تعطیالت پیش روتکنولوژى آجیل خیس کرده بخورید تا الغر شویداستان سالمت

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
همزمان با ارزیابى( فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشــرده) به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

روابط عمومى  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)
موضوع مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل 
پاکات

تاریخ 
برگزارى 
مناقصه

مبلغ تضمین

401140502001093884000006
توسعه و بهینه سازى شبکه جهت نیرورسانى به متقاضیان 

برق و بهبود کیفیت توان در محدوده امور برق منطقه 8
1401/05/151401/05/221401/06/021401/06/05810,000,000

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 در سامانه فوق بارگذارى نماید و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) 
خود را به نشانى: اصفهان جى شرقى، امور برق منطقه هشت، دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر 

بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir  :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122852 واحد مناقصات آقاى سیدین و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34122840 دفتر امور مهندسى تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس 
حاصل فرمایید. 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 
* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 
نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل 

فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود 

محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با 
واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به 

عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.  
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاءمهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 

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

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اي 

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ریال ) 

1
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار 
قطر  200 میلیمتر جهت منطقه اردستان 

و نجف آباد 
401 - 2 – 176 /2407,200,0002001001434000106

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/5/11  

مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:1456

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
 (www.setadiran.ir) 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
1041/5/19چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1041/5/29شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1041/5/30یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

روزنامه نصف جهان|تاریخ انتشار 1401/05/15
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بدون درك پدافند غیرعامل
 در معرض تهدیدیم

تقاضاى ظروف پالستیکى
 2 برابر شد

خبرخوان
دردسر «ى»!

  همشهرى آنالین |آموزش و پرورش 
شــهر تهران در اطالعیه اى اعالم کرده است که 
«سعید عســگر» سرپرســت معاونت پرورشى و 
تربیت بدنى آموزش و پرورش منطقه 18 نشــده 
است بلکه «سعید عسگرى» منصوب شده است. 
در فضاى مجازى خبرى منتشر شده است مبنى بر 
اینکه «سعید عسگر» که ضارب سعید حجاریان 
عضو اسبق شوراى شــهر تهران بوده به عنوان 
معاون پرورشى و تربیت بدنى آموزش و پرورش 

منطقه 18 تهران منصوب شده است.

بنزین دوباره گران 
مى شود؟

  روزنامه اعتماد |دو سال پس از تبدیل 
شدن ایران از واردکننده به صادرکننده بنزین، حاال 
وزارت نفت مى گوید: «مصرف بنزین آنقدر باال رفته 
که دیگر نمى توان آن را صادر کرد.» این وزارتخانه 
عنوان کرده که «از آنجا که مصرف بنزین در کشور 
افزایش داشته، در شرایط کنونى تنها دغدغه موجود 
تأمین سوخت مورد نیاز کشور است و تمرکزى بر 
صادرات بنزین ندارد... این سئوال مطرح مى شود 
که با توجه به تحــوالت رخ داده، آیا دولت باز هم 
به اولین و ساده ترین راهکار یعنى افزایش قیمت 
بنزین دست مى زند؟ ماه هاست که شایعاتى در این 
زمینه وجود دارد و هر بار هم تکذیب شده است. اما 
چه ساز و کار دیگرى براى دولت باقى مانده است؟

وداع هالک با ورزش؟!
  همشهرى آنالین | مربى سجاد غریبى 
با انتشار یک استورى خبر از خداحافظى احتمالى 
این چهره اینستاگرامى با ورزشى که سررشته اى از 
آن ندارد داد! پس از افتضاح هفته پیش هالک ایرانى 
مقابل گوریل قزاق درون رینگ و باخت در مقابل 
«جومانوف آلمات باخیتوویچ» که خود نیز در رشته 
بوکس آماتور است، مربى هالک ایرانى با انتشار این 
استورى خبرساز شد. حمزه مرادیان نوشت که هنوز 
قطعى نشده هالک ایرانى بخواهد تصمیم بگیرد 

اصًال ورزش را ادامه بدهد یا نه. 

جشنواره غذایى مشترك
  مهر |  نماینده سفارت ارمنستان از برگزارى 
اولین جشــنواره گردشــگرى خــوراك ایران و 
ارمنستان خبر داد. جشنواره گردشگرى خوراك، 
ســوغات و صنایع دســتى ایران و ارمنستان روز 
بیستم و بیست و یکم مرداد ماه در شهر سیسیان و 

ایروان برگزار مى شود. 

 ورود «اسکارلت 
یوهانسون» به ایران!

«رامتین لوافى» قرار است    سینماروزان |
به زودى ساخت فیلم سینمایى «شبیه اسکارلت 
یوهانســون » را آغاز کند. لوافى در کارنامه خود 
ساخت فیلم هاى سینمایى همچون «برلین منفى 
هفت» و «هت تریک» را دارد. «شبیه اسکارلت 
یوهانسون» یک عاشقانه-اجتماعى است و روایتى 

از گم گشتگى هاى بشر امروزى.

چند درصد گونه ها
 از بین رفته اند؟

  ایلنا | معاون محیط زیست طبیعى و تنوع 
زیستى سازمان محیط زیست کشــور با اشاره به 
اینکه طى این سال ها بیش از 70 درصد جمعیت 
گونه هاى برجسته حیات وحش کشور را از دست 
دادیم، افزود: بخشى از سرمایه زیستى از بین رفته 
و باید همه تالش خود را براى حفاظت از قسمت 
باقی مانده به کار گیریم. معاون محیط زیست طبیعى 
و تنوع زیستى ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشــور اضافه کرد: کمبود آب و مسائل مربوط به 
خاك هشدارهایى است نسبت به اینکه باید رفتار و 
روش خود را در ارتباط با محیط زیست تغییر دهیم. 

اینها ساده لوحند
نى    روزنامه جمهورى اسالمى |کسا
که به جنگ هاى لفظى چیــن و آمریکا دل خوش 
کرده اند، بســیار ساده  لوح تشــریف دارند. حمایت 
چینى ها از روسیه در جنگ اوکراین نیز فقط لفظى 
است و در همان حال با خرید نفت ارزان روسیه، سود 
کالنى را از رهگذر این جنگ نصیب خود مى کنند...

تهدید اتمى از تریبون مجلس 
علیرضا ســلیمى، عضو هیئت رئیسه    ایسنا|
مجلس با اشاره به اقدامات انجام شده توسط سازمان 
انرژى اتمى اظهار کرد: از اقدام سازمان انرژى اتمى 
در افزایش توان هسته اى کشور تشکر مى کنم؛ ما 
توان ســاختن بمب را داریم اما فتواى شرعى مقام 

معظم رهبرى مانع ماست؛ این را همه بدانند.

«خیام» را به فضا مى برند
سازمان فضایى روسیه «روسکاسموس»    ایرنا |
اعالم کرد قصد دارد در 9 اوت (18 امرداد) یک ماهواره 
ایران را در مدار زمین قرار دهد. روسکاسموس افزود 
که این فضاپیما که که یک ماهواره داراى ســامانه 
سنجش از دور به نام «خیام» است، توسط یک فروند 

راکت سایوز به فضا برده خواهد شد. 

توضیحات واکسنى
حســن روحانى در جمعــى از وزرا و    انتخاب |
معاونان ســابق رئیس جمهور در دولت هاى یازدهم 
و دوازدهم گفت: ما تصمیم گرفتیم براى خرید 200 
میلیون دوز واکسن خارجى قرارداد ببندیم. خیلى ها 
مخالف بودند و مى گفتند ما در داخل واکســن تولید 
مى کنیم و به زودى 50 میلیون دوز تحویل مى دهیم. 
ما حتى پیشاپیش از آنها هم خرید و تشویق کردیم. 
60 میلیون دوز واکسن از روســیه خریدیم که چند 
میلیون دوز بیشتر به ما ندادند. 50 میلیون دوز واکسن 
از تولیدکنندگان داخلى خریدیــم که در دوره ما چند 
میلیون دوز بیشتر نتوانســتند تحویل دهند. از چین 
و هند، اروپا و کوواکس واکســن خریدیم. شرایط به 
گونه  اى شد که حداقل حدود 110 میلیون دوز واکسن، 

عالوه بر واکسن داخلى خریدارى کردیم. 

توییت احمدى نژاد
 براى «بیل راسل»

  اقتصادنیوز |محمود احمدى نژاد در توییتى 
درگذشت «بیل راسل» را تسلیت گفت. راسل یکى 
از بزرگ ترین اسطوره هاى تاریخ بسکتبال جهان در 
سن 88 سالگى درگذشت. رئیس دولت هاى نهم و 
دهم در توییتى نوشت: جهان یک ورزشکار و انسان 
دوست بزرگ را از دست داد. بیل راسل نه تنها یکى 
از بهترین بازیکنان تمام دوران بود که 11 عنوان بى 
بدیل را به دست آورد، بلکه یکى از پیشگامان جنبش 

حقوق مدنى نیز بود. خدا رحمتش کند

حمله اوکراین به آلمان 
  ایرنا| «میخائیلــو پودولیاك»، مشــاور رئیس 
جمهور اوکراین سخنان اخیر «شرودر»، صدراعظم 
سابق آلمان را صداى دربار سلطنتى روسیه توصیف 
کرد. پیش از این شرودر، صدراعظم سابق آلمان گفته 
بود که روسیه خواهان یک راه حل مذاکره براى جنگ 
است. «پودولیاك» گفت: هرگونه گفتگو و مذاکره، 
مشروط به آتش بس و خروج نیروهاى روسى از خاك 

این کشور خواهد بود. 

خاورى دستگیر نشده 
  میزان| سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به سئوالى 
درباره استرداد محمودرضا خاورى گفت: خبر مربوط 
به دستگیرى این فرد تکذیب مى شود و صحت ندارد. 
وى ادامه داد: مکاتبات الزم با اینترپل انجام شــده 
اما دولت کانــادا همکارى الزم براى اســترداد این 

فرد را ندارد.    

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: در حالت استاندارد 
به هنگام وقوع اضطرار 30 درصد جمعیت شهر باید قابل 
جابه جایى باشــد و در این راســتا مدیریت شهرى باید 

ابزارهاى الزم را داشته باشد.
ســردار غالمرضا جاللى افزود: اگر اهمیت پدافند غیر 
عامل را مدیران درك نکنند و این امر در کشــور توسعه 
پیدا نکند ممکن است در معرض تهدیدى  قرار بگیریم 

که بعضًا  جبران ناپذیر باشد.
سردار جاللى با بیان اینکه در دنیا شاهد تولید رشته هاى 
علمى، فنى و تخصص در حوزه پدافند غیرعامل هستیم 
و در تالشــیم تا این موضوع را در کشور خودمان دنبال 

کنیم، تصریح کرد که تهران از منظــر دفاعى و امنیتى 
محور کانونى دارد.

وى در بخش دیگر ســخنان خود با اشاره به لزوم توجه 
به وجود مراکز پرخطر نظیر مراکز نظامى و هسته اى در 
شهر، خاطرنشان کرد: نزدیک 60 بیمارستان از پزشکى 
هسته اى استفاده مى کنند اما پروتکل هاى حفاظتى در 
آن رعایت نمى شود. ایمنى و انضباط هسته اى موضوع 
مهمى اســت که بعضًا در بیمارســتان ها از آن استفاده 
نمى شود. همچنین در صنعت پتروشیمى نیز پروتکل ها 
و ضوابط ایمنى کمرنگ است. بعضًا در حوزه ساختمان 

سازى نیز ضوابط مدیریت بحران رعایت نمى شود.

عضو هیئت مدیره انجمــن تولیدکنندگان ظروف یکبار 
مصرف ایران از افزایــش دو برابــرى تقاضاى ظروف 
پالستیکى نســبت به محرم ســال قبل خبر داد و گفت: 
قیمت  ظروف پالستیکى نیز نســبت به محرم سال قبل 
30 تا 50 درصد افزایش داشته است. مهدى صمدى اظهار 
کرد: با توجه به کمتر شدن شیوع ویروس کرونا نسبت به 
سال قبل، بازگشایى هیئت ها و افزایش نذرى ها، تقاضاى 
ظروف پالستیکى هم افزایش داشته است. وى در پاسخ به 
سئوالى درباره افزایش قیمت ظروف پالستیکى نیز گفت: 
قیمت مواد اولیه طى 20 روز اخیر تقریباً نزولى بوده، بنابراین 
قیمت ظروف پالستیکى در آســتانه ماه محرم نسبت به 

ماه هاى قبل افزایش نداشته است.اما به گفته عضو هیئت 
مدیره انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف، به دلیل 
افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت  ظروف پالستیکى نسبت 
به محرم سال قبل 30 تا 50 درصد افزایش داشته است.

صمدى با اشاره به مشــکالت تأمین مواد اولیه، تصریح 
کرد: با ایجاد ســامانه هاى جدید، دولت ســهمیه برخى 
تولیدکنندگان را کم کرده است. مشکالتى هم در بورس 
وجود دارد که مجموع این شرایط باعث شده تأمین مواد 
اولیه نسبت به سال قبل هم سخت تر شده باشد. در مقابل 
کارخانه ها مجبورند مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار غیر 

رسمى تهیه کنند.  

الدن ایرانمنش
 به گذشته که نگاه کنى دلت ُهرى مى ریزد پایین. عکس 
هاى گذشته خانه هایى را نشان مى دهد با حوض و حیاط 
و باغچه و کلى پنجره رنگى و درخت و گل. انگار از هر 
کدام از عکس هاى قدیمى بوى نم باران بلند مى شود. 
بوى خاك نم زده و گل. جذابیت هایى که امروز حل شده 

در فلش بک هاى خیاالت دیروز. 
خانه هاى امــروزى دیگر مثل دیروز نیســت. خالى از 
آرامش شده و پیوند خورده به افسردگى هایى که حاال 
حاال از تن و جان ســاکنانش کنده نمى شود. آپارتمان 
هایى که به قولــى مثل قوطى کبریت هاى شــلوغى 

هستند که خستگى ات را دو چندان مى کند. 
شاید اگر به پدربزرگ ها و مادربزرگ هاى ما مى گفتند 
روزى مى رســد که خانه ها اینقدر کوچک مى شود که 
دیگر خبرى از حوض و باغچه و گل و درخت نیست، باور 
نمى کردند و زندگى در چنین شرایطى را غیرممکن مى 
دانستند؛ اما خوب یا بد، زندگى شهرى آرام آرام دگرگون 
شد و آپارتمان هاى کوتاه و بلند جاى خانه هاى شخصى 
و حیاط هاى بــزرگ را گرفت تا بچه هاى این نســل 
مفهوم لذت میوه چیــدن از درخت و دویدن دور حوض 

خانه را درك نکنند.
اگر فکر مى کنیــد این موضوع چندان مهم نیســت و 
ارتباطى به زندگى شما ندارد باید بدانید مشاهده صحنه 
هاى زیبا و کســب آرامش در محیــط زندگى یکى از 
مهمترین اصولى است که باید در زندگى شهرى مورد 
توجه قرار گیرد؛ همان که متأســفانه در شلوغى هاى 
زندگى روزمره شــهر ما به دست فراموشى سپرده شده 
است، هرچند نمى توان هیاهوى زندگى شهرى را نادیده 
گرفت و توان تغییر کلیــت آن را نداریم، اما نباید اجازه 
دهیم این شــلوغى و هجوم تکنولوژى، زندگى آرام و 
دوست داشتنى را از ما بگیرد. شاید شما هم این سئوال ها 
را از خود پرسیده باشید که راه حل چیست؟ چه باید کرد و 
چطور مى شود خانه هاى کوچک و سرد این دوره را آرام 

تر و زیباتر طراحى کرد؟
در این رابطه الهام مهدوى، روان شــناس و کارشناس 
حوزه خانواده معتقد اســت که نمى توان از این مسئله 
به راحتى گذشــت: «معمارى سنتى ایران، هم درونگرا 
بود و هم مردم محور. در واقع همانطور که در خانه هاى 
قدیمى براى وارد شدن به خانه، سلسله مراتبى رعایت 

مى شــد تا خانه امنیت داشته و حرمت زندگى شخصى 
حفظ شود، با قرار دادن هشتى ها و سکوهاى کنار در به 
مهمان و فردى که با صاحبخانه کار داشــت نیز احترام 
مى گذاشتند. خانه هاى قدیمى و سنتى ایران براساس 
دانشــى خاص طراحى و ساخته مى شــد؛ با این حال، 
امروز ناچاریم زندگى آپارتمان نشینى و سکونت در کنار 
سایر همشــهرى ها را تجربه کنیم. دیگر خانواده ها در 
خانه اى بزرگ و قدیمى تنها نیستند و باید در آپارتمان 
هاى کوچکى که فضاهاى مشــترك زیادى دارد، کنار 
هم زندگى کنند. این دگرگونى خــود را بر ما و زندگى 
شهرنشینى تحمیل کرده است، اما یادمان باشد همین 
آپارتمان هاى کوچک را هم مى توان زیباتر و متفاوت با 
آنچه هست طراحى کرد، به گونه اى که زیبایى و آرامش 

فضاى خانه، خستگى کار روزانه را برطرف کند.»

رنگ ها به آپارتمان ها روح مى بخشد
به نظر مى رســد باید قدرى به درون خانه ها بپردازیم؛ 
همانجا که کمک مى کند از مســائل شهرنشــینى و 

معضالت آن قدرى دور شویم.
مهدوى با اشــاره به اینکه به کمک رنگ ها مى توان 
فضاى متفاوتى در خانه ایجــاد کرد، چنین توضیح مى 
دهد: «تا به حال با خودتان فکر کرده اید چرا در خانه تان 
فقط از رنگ هاى خاصى مانند سفید و کرم و قهوه اى 
استفاده شده است؟ شاید مردم از انتخاب رنگ هاى دیگر 
مى ترسند ولى خوب اســت یک بار تصمیم بگیرید و از 
رنگ هاى متفاوتى استفاده کنید، اگر چنین کنید، وقتى 
از خواب بیدار مى شوید دیگر با دیدن دیوارهاى سفید و 
خاکسترى احساس کسالت و خستگى به شما دست نمى 

دهد و برعکس حس زندگى خواهید داشت.»
وى که دکتراى فلسفه هنر و زیبایى دارد، در این زمینه 
مى گوید: «استفاده بیش از حد از رنگ هاى سفید، کرم، 
قهوه اى و خاکســترى موجب ایجاد حس خستگى و 
افسردگى مى شود. پس خوب است به جاى آنها از رنگ 
هاى شاد و زندگى بخش کمک بگیریم؛ مثًال مى توانید 
با استفاده از کوســن هاى رنگى فضایى شاد و دوست 

داشتنى در خانه ایجاد کنید.»

زیبایى در عین سادگى
مهدوى ضمن تأکید بر اهمیت سادگى در طراحى خانه 
خاطرنشــان مى کند: «یکى از موارد مهمى که امروزه 
و به ویــژه در آپارتمان هاى کوچک مــورد توجه قرار 
گرفته، سادگى خانه هاســت. به این معنى که نباید در 
فضاهاى محدود، تعداد زیادى وســایل و اسباب خانه 
را کنار هم قرار دهید و به جاى این کار باید براســاس 
اصل سادگى با کمترین و ســاده ترین چینش، آرامش 
را به خانه کوچکتان دعوت کنید. همچنین بهتر است 
دیوارها را با قاب عکس هاى بزرگ و متعدد نپوشــانید 
و با حداقل قاب ها که هماهنگ با رنگ دیوار باشد، آن 

را تزیین کنید.
البته شاید شــما هم تصور کنید اســباب و لوازم خانه 
ارتباطى بــه آرامش یا اضطراب و حــس نگرانى افراد 
ندارد، ولى بــه گفته این طــراح داخلــى، حجم زیاد 
لوازم، نگرانى و اضطــراب را افزایش مــى دهد و به 
این ترتیب خانه کارکرد آرامش بخش خود را از دست 

خواهد داد.»

در خانه هاى قوطى کبریتى هم مى شود شاد بود

سخنگوى فراجا از انهدام باند قاچاق فرآورده هاى نفتى 
و محصوالت پتروپاالیشى در 5 استان کشور خبر داد.

سردار مهدى حاجیان با اشاره به انهدام یک باند در حوزه 
پتروپاالیشــى و فرآورده هاى نفتى گفت: باند سازمان 
یافته قاچاق مشتقات نفتى کشف شد، اعضاى این باند 
محصوالت پتروپاالیشــى را با پوشش هیدرو کربنات 

خارج مى کردند.
وى افزود: 450 هزار لیتر از مخازن و تانکرها کشف شد 
و در این رابطه 14 شرکت فعالیت مى کردند که پوشش 

خارجى نداشتند.
ســخنگوى فراجا گفت: 15 نفر از اعضاى اصلى این 
شبکه قاچاق دستگیر شــدند که این افراد 40 میلیون 
لیتر مشتقات نفتى و محصوالت پتروپاالیشى را قاچاق 

کرده بودند.
وى افزود: متهمان در 5 استان شناسایى شدند که سوژه 
در استان گلستان و سر شبکه در استان قم دستگیر شد. 
10 تیم پلیس به مدت یک سال در خصوص این پرونده 

در حال فعالیت بودند.

رئیس پلیس پیشگیرى تهران بزرگ درباره پشت پرده 
ویدیوى منتشر شــده از یک زن روى خودروى پلیس 

توضیح داد.
سرهنگ جلیل موقوفه اى گفت: در تاریخ نهم مردادماه 
امســال زنى به هویت معلوم به همراه همسرش براى 
پیگیرى پرونده خود به شــوراى حل اختالف منطقه 
10 مراجعه و دقایقى بعد با قاضى شعبه و مأمور مراقب 
انتظامى شورا درگیر و اقدام به تهدید و جوسازى کرد. 
وى ادامه داد:  در ادامه این اتفاق از شوراى حل اختالف با 
مرکز 110 تماس گرفته و مأمورین به محل اعزام شدند. 
در این حین قاضى شعبه اظهار کرد که از این زن و مرد 

شاکى بوده و متهمان به کالنترى انتقال داده شوند.
رئیس پلیس پیشگیرى تهران بزرگ با اشاره به اینکه 
متهم خانم از دســتور مأمورین تمرد و باالى ســقف 
ماشین کالنترى رفته و اقدام به داد و فریاد و جوسازى 
کرد، گفت: این زن مدعى بود باید شوهر او را آزاد کنند. 
این درحالى اســت که تمرد از دستور پلیس در حقیقت 

مصداق قانون شکنى و تعدى به قانون است.
 وى بــا اشــاره بــه اینکــه زن و شــوهر متخلف به 
کالنتــرى انتقــال داده شــدند، افــزود: متهمــان 
بعد از 24 ســاعت بازداشــت تحویــل مرجع قضایى

 شدند.

به گفته یکى از نمایندگان مجلس قرار اســت  قانون 
مهریه تغییر کند و اگر مهریه باال باشــد، هنگام ثبت 

عقدنامه، از مهریه مالیات گرفته مى شود. 
مســئله مهریه هاى باال به خصوص با افزایش قیمت 
سکه، دغدغه بسیارى اســت و بارها تالش شده که با 
وضع قوانین و مقررات مختلف مانع مهریه هاى باال شد.

حاال یکى از نماینــدگان مجلس از تغییر قانون مهریه 
خبر داده است. به گفته ابوالفضل ابوترابى، نماینده مردم 
نجف آباد، این تغییرات شامل سه مورد است. اولین مورد 
دریافت مالیات از افرادى اســت که بیش از 14 سکه 

مهریه دارند. این مالیات در هنــگام ثبت  عقدنامه در 
محضر ثبت مى شود.

در قانون جدید مهریه، قرار اســت مالیــات بر مهریه 
دریافت شود. بر اساس این قانون، تا 14 سکه معاف از 
حق ثبت یا همان مالیات است. افرادى که مهریه آنان 
15 تا 100 سکه است، 1٫1 درصد مالیات باید پرداخت 
کنند. یعنى افرادى که 15 تا 100 سکه مهر مى کنند باید 
یک سکه را به عنوان مالیات به دولت بدهند. افرادى که 
مهریه آنها بین 100 تا 200 سکه است مشمول مالیات 

2 درصدى مى شوند که معادل حدود 2 سکه است.

نکته قابل توجه این است که این مالیات در زمان ثبت 
عقدنامه و در محضر از افراد دریافت مى شود و زوجین 
باید این مبلغ را به حســاب دولت بریزند تا بتوانند سند 

ازدواج خود را بگیرند.
دومین تغییر قانون مهریه این است که براساس قانون 
جدید مهریه اشــخاصى که اقساط مهریه عقب مانده 
دارند یا دائماً به عقب مى افتد دیگر به شــکل ســابق 
پرونده اى در دادگسترى براى این فرد تشکیل نخواهد 

شد.
مورد بعدى که در قانون ذکر شده این است که خانم ها 

دیگر نیازى نیست در فرآیند دادگاه و دادرسى که مدت 
زیادى را متحمل مى شــود ورود کنند بلکه مى توانند 
درخواســت خود را به اجراى احکام دادگسترى ارائه 
کنند و اجراى احکام مکلف اســت این مورد را صدور 

اجرایى کند.
این نماینده مردم در مجلس شوراى اسالمى گفت: با 
قانون جدید مجلس فرآیند دو یا سه ساله اى که پیش 
روى بانوان براى درخواست مهریه بود را کاهش داده 
و به صورت شرعى که عندالمطالبه است براى خانم ها 

راحت تر شود.

جزئیات قانون جدید مهریه 

انهدام باند بزرگ قاچاقپشت پرده رفتن زن روى خودروى پلیس
 محصوالت پتروپاالیشى 

ناسا تصاویر بسیار تماشایى از تلسکوپ جیمز وب به اشتراك گذاشته است. 
تصویر جدیدى با وضوح باال از کهکشان چرخ گارى منتشر شد که جزئیات 
جدیدى را در مورد شکل گیرى ستاره ها و سیاهچاله در مرکز این کهکشان 
فاش مى کند. ناسا این کهکشــان را منظره اى نادر و سرشار از هرج و مرج 
توصیف مى کند. این کهکشــان جزئیات جدیدى را درباره اســرار کیهان 

فاش مى کند.
آژانس فضایى اروپا گفت که این کهکشــان در فاصله 500 میلیون سال 
نورى از زمین قرار دارد و در گذشته در غبارى از رمز و راز پوشیده شده بود.

جیمز وب با استفاده از تشخیص نور مادون قرمز موفق شد از میان غبارى 
که کهکشان چرخ گارى را پنهان کرده بود، این کهکشان را مشاهده کند. 

علت نامگذارى این کهکشان به چرخ گارى،  وجود چندین پره مارپیچ است. 
هابل در گذشته از این پره ها تصویربردارى کرده بود؛ اما تصویر جیمز وب 

بسیار واضح تر است. 
ناسا این کهکشان را به امواج برکه اى تشبیه کرد که سنگى به آن برخورد 

کرده باشد.

جیمز وب اسرار جدیدى را فاش کرد
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تشدید حفاظت از اراضى 
اصفهان در تعطیالت پیش رو

موکبداران ضوابط
 اربعین را رعایت کنند

قاچاق زیر بار لیموترش
 فرمانده انتظامى شهرستان شهرضا از کشف محموله 
کاالى قاچاق بـه ارزش 50 میلیارد ریـال از کامیون 
حامل لیموترش خبر داد. سـرهنگ سـهراب قرقانى 
در این خصوص اظهار کرد: مأموران ایسـتگاه ایست 
و بازرسى شهید امامى فرماندهى انتظامى شهرستان 
شهرضا به یک دسـتگاه کامیون حامل بار لیموترش 
مشکوك شـده و اقدام به متوقف کردن آن مى کنند. 
مأموران پس از توقیـف کامیون اقدام به بازرسـى از 
داخل خودرو کرده که در بازرسى انجام شده یک هزار 
و772 قطعه باطرى و لوازم جانبى موبایل، 40 دستگاه 
قهوه ساز، 79 دسـتگاه انواع دوربین مداربسته، 400 
عدد عروسک، 7 دستگاه اسـپیکر و یک دستگاه لیزر 
موهاى زائد که به طرز ماهرانـه اى زیر بار لیموترش 

جاساز شده بود کشف مى کنند.

نمایش «ده تصویر 
عاشورایى» در اصفهان

به مناسـبت ماه محرم و صفر، نمایشگاهى از آثار 10 
عکاس با عنوان «ده تصویر عاشورایى» از 14 مرداد 
تـا 31 شـهریور در گالرى گذر بـاغ گلدسـته، تقاطع 
خیابان هاى باغ گلدسته و سیدعلیخان از سوى دفتر 
تخصصى هنرهاى تجسمى شهردارى اصفهان برپا 
شده است. در این نمایشگاه صحنه هایى از آیین هاى 

عاشورایى به تصویر کشیده شده است.

رگبار تا اواسط هفته 
کارشناس پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
از روز شنبه (امروز) تا اواسط هفته بارش هاى رگبارى 
پیش بینى مى شـود. حجـت ا... على عسـگریان اظهار 
کرد: به ویژه در ساعات بعدازظهر رو به شب ناپایدارى ها 
به صورت افزایش ابر وزش باد نسبتاً شدید و بارش هاى 
رگبارى و رعد و بـرق در نیمه غربـى و مناطق مرتفع 

استان پیش بینى مى شود.

انتصاب مدیرکل ستاد اجرایى 
فرمان امام (ره) 

سرپرسـت سـتاد اجرایى فرمان امام خمینـى (ره) در 
حکمى رضوان اصغـرى را بـه عنوان مدیرکل سـتاد 
اجرایى استان اصفهان منصوب کرد. اصغرى جایگزین 
تـورج حاجى رحیمیـان شـد. معاونت اجتماعى سـتاد 
اجرایى فرمان امام (ره) اسـتان اصفهـان، مدیرعاملى 
شرکت پیام «اصفهان زیبا»، مدیرعاملى شرکت هاى 
وابسـته به شـهردارى اصفهـان و سـردبیرى روزنامه 
«اصفهان زیبا» از جمله سـوابق اصغرى اسـت. تورج 
حاجى رحیمیـان در خرداد ماه سـال جـارى به عنوان 
مشاور وزیر و مسـئول هماهنگى حوزه وزارتى وزارت 

کشور منصوب شده بود.

ورود به ابیانه ممنوع شد
رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
شهرسـتان نطنز از ممنوع شـدن ورود گردشـگران و 
مسـافران به روسـتاى تاریخى ابیانه در روزهاى 16 و 
17 مرداد ماه همزمان با عاشـورا و تاسـوعاى سرور و 
ساالر شـهیدان اباعبدا... حسـین (ع) خبر داد. حسین 
یزدانمهـر گفـت: با توجـه به قرمز شـدن شهرسـتان 
نطنز و روسـتاى ابیانه به دلیل شـیوع مجـدد بیمارى 
منحـوس کرونا و همچنین درخواسـت اهالـى عزادار 
روسـتاى تاریخى ابیانه، ورود گردشـگران و مسافران 
به این روستاى تاریخى در روزهاى عاشورا و تاسوعاى 

حسینى ممنوع شد.

فقط 10 درصد مانده
مدیرکل غله و خدمـات بازرگانى اصفهـان گفت : 90 
درصد از چهار هزار و 400 واحد نانوایى این اسـتان به 
دستگاه هاى کارتخوان هوشمند فروش نان مجهز شده 
است. محسن ضیایى با بیان اینکه کارتخوان هوشمند 
در مابقى نانوایى هاى استان اصفهان نیز در حال نصب 
و راه اندازى است ادامه داد: تمام نانوایى هاى استان که 
از آرد یارانه اى نوع اول و دوم استفاده مى کنند مکلف 

به نصب دستگاه کارتخوان هوشمند هستند.

«پوران درخشنده» فیلمساز و «امرا... احمدجو» کارگردان 
و فیلمنامه نویس از چهره هاى سرشــناس ســینماى 
ایران و «امیــد اجاقى» کارگــردان فیلم هاى کودك و 
نوجوان درباره ضرورت میزبانى اصفهان از سى وپنجمین 
جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان مى گویند و کیفیت 
برگزارى این رویداد از سوى شهردارى اصفهان را قابل 

قبول مى دانند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، 
سى وپنجمین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان در آستانه برگزارى اســت در حالى که هنوز 
مشخص نشده اســت چه شــهرى میزبان این رویداد 
فراملى خواهد بود. این ســردرگمى از جایى آغاز شد که 
طى ماه هاى اخیر احتمال انتقال این جشنواره از اصفهان 
به شــهر دیگرى قوت گرفت. مسئوالن بنیاد سینمایى 
فارابى از تشکیل کارگروه ارزیابى و برنامه ریزى جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان خبر دادند. این 
کارگروه که با هــدف ارائه پیشــنهادات و برنامه ریزى 
در خصــوص دوره هاى آتــى این جشــنواره مبتنى بر 
بهره مندى از تجارب گذشته فعالیت مى کند، تصمیم دارد 
نظر خود را درباره انتخاب شهر میزبان از میان سه شهر 
کرمان، همدان و اصفهان به عنوان شهرهاى متقاضى، 
اعالم کند. همه اینها در حالى است که طبق توافق هاى 

صورت گرفته در ســال هاى گذشــته میان شهردارى 
اصفهان و مسئوالن جشنواره در تهران، دبیرخانه دائمى 
این جشنواره در شــهر اصفهان ایجاد شده و امسال نیز 
شهردارى اصفهان به عنوان متولى برگزارى این رویداد 
بین المللى، آمادگى همه جانبه خود را براى این میزبانى 

اعالم کرده است.
احتمال انتقال جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان از اصفهان واکنش هاى مختلفى را در میان 
هنرمندان و فعاالن سینماى کودك و نوجوان به دنبال 
داشته است. از جمله پوران درخشنده، کارگردان مطرح 
سینماى ایران در گفتگویى که اخیراً با خبرگزارى «ایمنا» 
داشته، انتقال جشــنواره از اصفهان را یک اقدام اشتباه 
دانسته و بیان کرده است که شهردارى اصفهان توانسته 
با نگاه تخصصى و رویکرد فرهنگى این جشنواره را طى 

سال هاى اخیر به یک برند تبدیل کند.
کارگردان فیلم «بچه هاى ابدى» بــا بیان اینکه مکان 
برگزارى اغلب جشنواره هاى معتبر دنیا نیز طى سال ها 
تغییر نمى کند و در مکان اولیه خود باقى مى ماند، تأکید 
کرد: انتقال جشــنواره بین المللــى فیلم هاى کودك و 
نوجوان از شهر اصفهان به استان هاى دیگر اعتبار این 
جشــنواره را از بین مى برد و لطمه اى جدى به اهداف 

بلندمدت و پراهمیت آن وارد مى کند.

او شهر اصفهان را برخوردار از ظرفیت باالى تاریخى و 
فرهنگى مناسب دانست و افزود: اصفهان جایگاه خوبى 
براى برگزارى این جشــنواره دارد که البته براى ارتقاى 
کیفیت آن باید بودجه بیشــتر و برنامه ریزى بهترى در 

نظر گرفته شود.
درخشــنده خاطرنشــان کرد: من از برگزارى جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کودك و نوجوان در شهر اصفهان 
در سال هاى اخیر خاطرات خوبى دارم زیرا در عمل شاهد 

همدلى در فضاى این جشنواره بوده ام.
امرا... احمدجو، کارگردان و فیلمنامه نویس برجســته 
نیز با اشاره به ظرفیت شهر اصفهان در توسعه و تقویت 
این جشــنواره، گفت: چگونه مى توان از برگزارى  چنین 
رویدادى در شهرى که بیشترین ظرفیت هاى فرهنگى، 

هنرى کشور را دارد چشم پوشى کرد؟
او با بیان اینکه باید محوریت برگزارى این جشنواره در 
شهر اصفهان باشــد، تأکید کرد: من باصداقت تمام به 
فردى آفرین مى گویم که اولین بار مبدع این شــد که 
جشــنواره بین المللى فیلم کودکان و نوجوانان در شهر 

اصفهان برگزار شود.
او افزود: این جشــنواره باید در شــهر اصفهان بماند و 
برنامه ریزى براى اکران همزمان فیلم هاى آن در سایر 

شهرهاى کشور صور ت گیرد.

تأکید هنرمندان ملى بر ماندن 
جشنواره فیلم کودك در اصفهان 

اســتاندار اصفهان گفت: موکبداران باید ضوابط حرکت 
عظیم اربعین را رعایت کنند و در شرایط قانونى و منظم در 

این مسیر گام بردارند.
سیدرضا مرتضوى روز پنج شنبه در نشستى با موکبداران 
اســتان اصفهان در اســتاندارى افزود: الزمه مراقبت از  
حرکت عظیم اربعین داشتن پیوست فرهنگى، بهداشت 
و سالمت، اجتماعى، سیاسى و امنیتى توسط موکبداران 
است؛ با آموزش مسئوالن موکب ها و رابطان هر موکب 
مى توان این حرکت عظیم اربعینى را به حرکتى جامع از 

تمام جوانب تبدیل کرد.
وى یادآور شد: دشمن همواره متوسل به این بوده که  این 

نعمت الهى که در دست مردم مسلمان است را از ما بگیرد 
ولى نتوانسته آن را تحریف کند.

وى با بیان اینکه اربعین ظرفیتى است که باور و اعتقاد مردم 
به اهل بیت(ع) را افزایش مى دهد، گفت: بر این اســاس 
نباید خدمات موکبداران صرف تأمین غذا و استراحت براى 
زائران باشد بلکه باید در هر موکب نسبت به ارائه خدمات 

فرهنگى هم اقدام شود.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه بروز بخشى از مشکالت 
به دلیل جدید بودن این حرکت است گفت:  به این منظور تا 
تمامى دستگاه ها خود را براى ارائه خدمات الزم با سیاست 

 هاى آن انطباق بدهند قدرى زمان خواهد برد.

فرمانده یگان حفاظت اراضى اســتان اصفهان از اجراى 
طرح تشــدید حفاظت از اراضى و اماکن سازمانى استان 
اصفهان در روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسینى خبر داد.

ســرهنگ امیر ســعید باقرى گفت: موضوع حفاظت از 
عرصه هاى ملى و دولتى تعطیل بردار نیســت و در طول 
ســال به ویژه در ایام تعطیالت با جدیت انجام مى شود. 
وى با بیان اینکه یگان حفاظت اراضى استان اصفهان در 
ایام محرم به منظور مقابله با متعرضین احتمالى در آماده 
باش کامل قراردارد اعالم کرد: با توجه به در پیش بودن 
ایام تاسوعا و عاشوراى حسینى و تعطیالت پیش رو، به 
منظور حفظ و حراست مطلوب اراضى، برنامه ریزى هاى 

الزم در راستاى پیشگیرى از تصرفات و همچنین حفاظت 
از اراضى و اماکن سازمانى به  عمل آمده است.

فرمانده یگان حفاظت اراضى استان اصفهان با اشاره به 
اینکه برابر سنوات و تجارب ســالیان گذشته تعرض به 
اراضى دولتى توســط متعرضین در تعطیالت تاسوعا و 
عاشوراى حسینى محتمل و دور از انتظار نیست، گفت: بر 
این اساس از 13 لغایت 17 مرداد ماه 1401 به مدت پنج 
روز طرح تشــدید حفاظت از اراضى و اماکن سازمانى در 
سطح استان اصفهان اجرا مى شود.سرهنگ باقرى یادآور 
شد: افراد سودجو معموًال درایام تعطیالت فرصت را براى 

دست اندازى به زمین هاى ملى و دولتى فراهم مى بینند.

همه میوه فروش ها باید منصف باشند

  جوجه ها را آخر پاییز بشمارید

استانداردسازى معابر شهرى گلپایگان

  اجراى فونداسیون
 پل عابر پیاده جعفرآباد فالورجان

جابه جایى اغلب مشاغل مزاحم شهرى زرین شهر 

 نصف جهان  موضوع میوه و گرانى آن مدتهاست بر سر 
زبان ها افتاده است اما اینکه میوه هاى هر فصل در هر 
فروشگاهى قیمتى متفات داشته باشد، مسئله اى است 

که طعم میوه ها را در کام خریداران تلخ کرده است.
در حال حاضر برخى از میوه فروشــان به این بهانه که 
میوه هاى بهترى را در سبدهاى فروششان عرضه مى 
کنند، میوه هاى نوبرانه و فصل را با قیمت هاى گزافى 
به خریداران مى فروشند. در کنار آنها میوه فروشانى هم 
هستند که با قیمتى مناسب میوه هاى ایده آلى را هم 
در سبد فروششان مى گذارند و این موضوع باعث مى 

شود که تعداد زیادى از شهروندان ترجیح بدهند به این 
میوه فروشان مراجعه کنند. شاهد این مدعا یکى از میوه 
فروشان در خیابان مصالست که به واسطه اینکه میوه 
هاى فصل را با قیمت مناسب عرضه مى کند مغازه اش 
همواره شلوغ است. اما این شلوغى ها در برخى مواقع 
باعث مى شود که کل پیاده رو بن بست شود و عابران 
نتوانند از این نقطه شــهر عبور کنند. حال این سئوال 
پیش مى آید که چرا تیم ستاد تنظیم بازار نظارت هاى 
مداوم ندارد تا شــاهد حجم انبوهى از شــهروندان در 

مقابل  فقط چند میوه فروش با انصاف نباشیم؟ 

 نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره پنج 
شــنبه 13 مرداد ماه در گزارش صفحه سوم خود به 
کاهش نسبى قیمت مرغ در بازار پرداخته و در تحلیل 
خود آورده اســت: «ممکن اســت خریدار را کمى 
راضى کند، اما سوء مدیریت در بازار جوجه ریزى و 
تولید مرغ، مى تواند به شرایطى نابسامان در روزها 
و هفته هاى آینده منجر شود.» در بخش دیگرى از 
این گزارش از قول محمدعلى فروغى ابرى، رئیس 
اتحادیه فروشندگان گوشت ســفید اصفهان آمده 
است: «افزایش جوجه ریزى درماه هاى قبل سبب 
فراوانى مرغ در بازار شــده اســت.» در این روزنامه 
همچنین از قول یکى از شــهروندان اصفهانى آمده 

است: «طى روزهاى اخیر شــاهد کاهش چند هزار 
تومانى مرغ بودیم که گفته مى شود به علت فراوانى 
تولید مرغ است؛ به هر حال این شرایط براى مصرف 
کننده بهتر از زمانى اســت که مرغ را چندین هزار 
تومان گران تر از امروز خریدارى مى کردیم.» این 
روزنامه در ایــن گزارش اینطور نتیجــه گرفته که 
افزایش جوجه ریزى درماه هاى قبل سبب شده که 
فراوانى مرغ را شاهد باشــیم با وجود اینکه کاهش 
نسبى قیمت مرغ در بازار، ممکن است خریدار را کمى 
راضى کند، اما سوء مدیریت در بازار جوجه ریزى و 
تولید مرغ، مى تواند به شرایطى نابسامان در روزها و 

هفته هاى آینده منجر شود.

 نصــف جهــان   شــهردار گلپایــگان از مناســب و 
استانداردســازى فضاها و معابر شهرى گلپایگان خبر 
داد. پیمان شــکرزاده با اشــاره به ضرورت دسترسى 
آسان کم توانان جسمى، معلوالن و جانبازان به معابر و 
فضاهاى شهرى، گفت: در گذشته وجود برخى موانع به 
خصوص در نحوه طراحى و اجراى معابر عمومى، پارك 
ها و فضاى سبز، بســیارى از این فضاها را فاقد شرایط 
الزم براى حضور افراد داراى معلولیت جسمى-حرکتى 

در شهر کرده بود و در حال حاضر براى تردد آسان تمامى 
اقشار، رعایت کامل قوانین مناسب سازى براى تمامى 

معابر در طراحى و احداث الزامى است.
وى ادامه داد: براى دستیابى به محیط مناسب براى تردد، 
الزم است شبکه معابر شهرى شامل شبکه پیاده و شبکه 
ارتباطى پیاده و ســواره و همچنین پارك ها، مبلمان 
شهرى، نورپردازى و حتى نحوه چیدمان پوشش گیاهى 

مناسب سازى شود.

 نصف جهان   رئیس اداره نظارت بر ساخت راه هاى 
اداره  کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان گفت: 
عملیات عمرانى اجراى فونداســیون پل عابر پیاده 
جعفرآباد از توابع شهرســتان فالورجان آغاز شده 

است.
محسن قدیرى افزود: مدت اجراى این پروژه چهار 

ماه است و عملیات اجرایى آن از خرداد ماه سال جارى 
آغاز شده و امیدواریم تا نیمه مهر ماه عملیاتى و اجرا 
شود. وى هزینه عمرانى احداث فونداسیون این پل 
عابر پیاده را بیش از پنــج میلیارد ریال عنوان کرد و 
اظهار داشــت: طول دهانه این پل 30 متر است که 

داراى سه پایه و دو دستگاه پله مى باشد.

 نصف جهــان   شهردار زرین شهر از واگذارى کارگاه ها 
و جابه جایى اغلب مشاغل مزاحم شهرى زرین شهر به 
«شهرك مشاغل شــهرى» این شهر خبر داد و گفت: 
شهرك مشاغل شهرى از پروژه هاى مؤثر در کاهش 
معضالت شهرى زرین شهر است که در دو فاز طراحى 
شده است.اسماعیل احمدى ادامه داد: فاز نخست آن در 
فضایى به مساحت 47 هکتار طراحى شده که داراى 820 
واحد کارگاهى جهت اســتقرار مشاغل مزاحم شهرى 

زرین شهر است که عمده این کارگاه ها نیز به اصناف 
واگذار شده است.

وى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره به آغاز 
عملیات ساخت «نگارخانه زرین شهر» پس از گذشت 
یک دهه از کلنگزنى آن گفت: امسال براى اجرایى شدن 
عملیات ساخت این پروژه، بودجه مناسبى در نظر گرفته 
شده است و پیش بینى مى کنیم تا پایان سال  جارى به 

بهره  بردارى برسد.

موش هایى که دیگر با شهر غریبه نیستند
مریم محسنى

 اگر تا چند ســال پیش دیدن موش هــا در مادى ها و 
جوى هاى حاشــیه خیابان هاى منتهى به زاینده رود 
عجیب بود، اکنون دیگر این مهمانــان ناخوانده، با ما 

غریبه نیستند. 
حاال دیدن موش ها در فضاى سبز حاشیه رودخانه و در 
جوى هاى روبه روى مغازه هاى اغذیه فروشــى که به 
شکل آزادانه و بدون ترس براى خودشان مى چرخند به 

امرى عادى تبدیل شده است. 
دلیل این مسئله هم روشن اســت. نه تنها مغازه داران 
بلکه شهروندان نیز نظافت شهر را رعایت نمى کنند و به 
همین خاطر فراوان بودن و در دسترس بودن غذا، تعداد 

این موجودات را افزایش داده و باعث شده میزان زاد و 
ولد آنها افزایش یابد. 

گرچه افزایش این حیوانات موزى تنها مشکل اصفهان 
نیست بلکه در همه شهرهاى بزرگ هم دیده مى شوند 
و با اینکه همه ساله شهردارى نسبت به طعمه گذارى و 
به دام اندازى این حیوانات اقداماتى را انجام مى دهد اما 
با توجه به اینکه این حیوانات زاد و ولد زیادى مى کنند، 

کنترل و به صفر رساندن تعداد آنها غیر ممکن است.
 با این احــوال مردم و فســت فــودى ها نیــز باید 
رعایت بیشــترى کنند تا شــاهد افزایش بیش از حد 
و کنترل ناپذیر  این حیوانات موزى در ســطح شــهر

 نباشیم.

نگاه روز

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: بنا 
بر تجزیه و تحلیل صورت گرفته در ســال 
جارى 22 درصد حوادث ترافیکى در استان 
از نوع واژگونى و سقوط گزارش شده است.

سرهنگ اصغر زارع افزود: همچنین عامل 
33 درصــد از تصادفات در اســتان در این 
مدت خســتگى و خواب آلودگى رانندگان 
و مابقى عواملى همچون سبقت غیرمجاز، 
عدم توجه به جلو و رعایت نکردن سرعت 
مطمئنه گزارش شده است. وى اظهار کرد: 
امسال در مجموع 179 فقره تصادف فوتى 
با 203 جانباختــه و یکهزار و 766 تصادف 
جرحى با 2 هــزار و 857 مجروح و 2 هزار 
و 47 تصادف خســارتى در استان به وقوع 

پیوسته است.
رئیس پلیس راه اســتان اصفهان با اشاره 
به وضعیــت تصادفات گفــت: تصادفات 
موتورسیکلت ســواران نسبت به چهار ماه 

گذشته بیانگر افزایش 29 درصدى است.
وى یادآور شــد: از مجمــوع 98 جانباخته 
حوادث ترافیکى در استان، 48 نفر مربوط به 

موتورسیکلت سواران، 28 نفر عابران پیاده 
و مابقى رانندگان و سرنشــینان خودروها  

گزارش شده است.
وى خاطرنشــان کرد: براســاس تجزیه 
و تحلیل هــاى صورت گرفتــه 37 درصد 
تصادفات در مسیرهاى جنوبى، 24 درصد 
در شمال، 22 درصد در شرق و 17 درصد در 

غرب رخ داده است.
ســرهنگ زارع با اشــاره به مســیرهاى 
پرتصادف امســال گفت: در این مدت در 
آزادراه نطنز-کاشان با هشت فقره تصادف 
فوتى و 10 نفر جانباخته، آزادراه معلم با شش 
فقره تصادف فوتى و هفــت نفر جانباخته،  
اصفهان – شــهرضا با پنج فقره تصادف 
فوتى و هشــت نفر جانباخته، مجلســى-

بروجن با چهار فقره تصادف فوتى و شش 
نفر جانباختــه، نایین- خور بــا چهار فقره 
تصادف فوتى و شش نفر جانباخته و  میمه- 
قرقچى با دو  فقره تصادف فوتى و چهار نفر 
جانباخته بیشترین حجم تصادف در استان 

گزارش شده است.

امام جمعه موقت شهرضا 
گفــت: عزادارى هاى ماه 
محرم و صفــر باید ترویج 
دهنده مکتب اباعبدا...(ع) 

و فرهنگ عاشورا باشد.
حجت االسالم والمسلمین 
محســن طالب پور اظهار 
کرد: امــام حســین (ع) 
همچون کشــتى نجاتى 
اســت که وقتى در مسیر 
عاشقى او قرار مى گیریم بى شک از طوفان سهمگین و گرداب هاى خطرناك 
زندگى به ســالمت عبور خواهیم کرد. وى افزود: امر به معروف و نهى از منکر 
مهمترین پیام قیام اباعبدا...(ع) محسوب مى شود که با قیام آن حضرت، منکر در 

هم کوبیده شد و معروف جان تازه اى گرفت.
امــام جمعه موقــت شــهرضا ادامه داد: حضــرت اباعبــدا... الحســین (ع) 
میراث دار اســالم، قرآن، نبوت، والیت و امامت هســتند که مکتب ایشــان 
آیینه تجلى بخش مهدویت اســت . وى با بیــان اینکه قیام امام حســین(ع) 
باعث نجات دین شــد،  تصریح کرد: دین اســالم در معــرض خطر جدى بود 
ولــى نهضت عاشــورا آن را به مســیر واقعــى خــود برگردانــد و آن را احیا

 کرد.
طالب پور افزود: نماز عاشقانه ظهر عاشورا در آن صحراى گرم نینوا و در زیر باران 

تیر یزیدیان نشان از دلدادگى و عشق سرور و ساالر شهیدان به نماز مى دهد.

اصفهانى ها کجاها 
بیشتر تصادف مى کنند؟

عزادارى هاى محرم باید 
ترویج دهنده مکتب اباعبدا...(ع) باشد
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در این گزارش تمامى مواردى را که براى حفظ سالمت 
باترى داخلى لپ تاپ باید رعایت کنید، مرور شده است.
امروزه بیشتر لپ تاپ ها با باترى غیرقابل تعویض عرضه 
مى شوند. مک بوك ها، اولترابوك هاى ویندوزى و کروم 
بوك ها همگى اغلب داراى باترى داخلى هســتند که 
امکان تعویض آن ها بدون باز کردن قاب دستگاه وجود 
ندارد. در مجموع، صرف نظر از قیمت یا سیستم عاملى 
که بر روى لپ تاپ نصب شــده، باترى هاى غیرقابل 

تعویض بسیار معمول هستند.
این اتفاق از برخــى جهات خوب اســت. لپ تاپ ها 
باریک تر و شیک تر از گذشته هستند و با پردازنده هاى 
کم مصرف و طراحى هاى بدون فن، عمر باترى آن ها 
در واقع از همتایان حجیم ترشان بیشتر است. اما باترى 
معموًال زودتر از سایر بخش ها خراب مى شود و وقتى 
نتوانید آن را به راحتى تعویض کنید، با مشــکل روبرو 
خواهید شــد؛ بنابراین چه اقداماتى باید انجام دهید تا 
مطمئن شوید باترى داخلى لپ تاپ زمان بیشترى دوام 

آورده و زود خراب نشود؟
در ادامه با ما همراه باشید تا تمامى مواردى را که براى 
حفظ سالمت باترى داخلى لپ تاپ باید رعایت کنید، 

با هم مرور کنیم.

مراقب دماى زیاد باشد
یکى از اصلى تریــن عوامل تاثیرگذار بــر طول عمر 
باترى لپ تاپ تغییرات دما اســت. اگر در منطقه اى با 
آب و هواى سرد زندگى مى کنید، دماى سرد مى تواند 
مشکل ساز باشد، اما دماى باال نگرانى بزرگ ترى است.
نه تنها گرماى محیط مى تواند بر سالمت باترى تأثیر 
بگذارد، بلکه گرماى تولید شده توسط پردازنده و سایر 
اجزاى داخلى کامپیوتر هم بسیار مهم است. عالوه بر 
این، گذاشــتن لپ تاپ در ماشین در یک روز گرم ایده 
بسیار بدى است و مى تواند دماى قطعات آن را به شدت 

باال ببرد.
در گذشــته اغلب توصیه مى شــد که کاربران هنگام 
اجراى بازى هاى سنگین، ویرایش ویدیو یا انجام هر 
کار سنگین دیگرى، باترى را از لپ تاپ خود جدا کنند. 
اما همان طور که گفتیم، این روز ها استفاده از باترى قابل 
جدا شدن بسیار کم شده، هر چند که هنوز مى توان تعداد 
کمى از لپ تاپ هاى گیمینگ را در بازار یافت که باترى 

آن ها قابل جابجایى است.
البته، از برخى جهات، این مورد دیگر خیلى مهم نیست. 
پردازنده هاى مدرن طورى طراحى شده اند که گرماى 
 M۱ کمترى تولید کنند و به عنوان مثال پردازنده جدید
مبتنى بر ARM اپل در مک بــوك ایر اصًال به فن نیاز 
ندارد! اما با این حال، همواره باید مطمئن شوید که هوا 
مى تواند در اطراف لپ تاپ به گردش درآید، دریچه هاى 
هوا را تمیز نگه دارید و از قرار دادن لپ تاپ روى سطوح 
نرم مانند بالشــتک خوددارى کنید. سعى کنید دماى 
لپ تاپ خود را زیر 35 درجه سانتیگراد نگه دارید و اگر 
عادت دارید تا از لپ تاپ در رختخواب اســتفاده کنید، 
استفاده از پایه یا یک میز کوچک مى تواند راه حلى خوب 

براى خنک نگه داشتن آن باشد.

چگونه از باترى داخلى و جدا نشدنى لپ 
تاپ مراقبت کنیم؟

یک ســوال رایج در مورد لپ تاپ ها این اســت که آیا 
استفاده از باترى بهتر است یا مى توان همیشه آن ها را به 
برق متصل کرد؟ پاسخ کوتاهى که در اینجا مى توانیم 
ارائه کنیم این است که «ترکیبى از هر دو» بهتر خواهد 
بود. به عنوان مثال، مک بوك هاى یکپارچه اپل همگى 
داراى باترى هاى مهر و موم شده اند و این شرکت توصیه 
مى کند هر از گاهى بین باترى و برق سوئیچ کنید. براى 
مثال، اگر بیشتر از لپ تاپ خود در دفتر استفاده مى کنید، 
وصل کردن آن به برق خوب است، با این حال باید هر از 
چند گاهى آن را منحصراً از طریق باترى مورد استفاده 

قرار داده و ظرفیت باترى را خالى کنید.
در دســتگاه هاى مدرن امروزى باترى ها را نمى توان 
بیش از حد شارژ کرد، بنابراین متصل نگه داشتن آن ها 
به برق مستقیمًا آسیبى وارد نمى کند، اما مهم است به 
یاد داشته باشید که شارژ کردن باترى هم یکى دیگر از 
منابع تولید گرما است و از این جهت مى تواند طول عمر 

باترى را کاهش دهد.

باترى را بیش از حد خالى نکنید
اگر به طور منظم از باترى لپ تاپ خود استفاده مى کنید، 
بهتر اســت از تخلیه کامل آن آن اجتناب کنید و حتى 
بهتر است اجازه ندهید شــارژ آن به کمتر از 20 درصد 

برسد.
 batteryuniversity.com آزمایش هایى که توســط
انجام شده، نشــان مى دهند که به طور میانگین بعد از 
حدود 600 چرخه شارژ و تخلیه، ظرفیت باترى لپ تاپ 
به 70 درصد مقدار اولیه خــود کاهش مى یابد. این در 
حالى است اگر زمان درست را براى شارژ کردن باترى 
انتخاب کرده و بعد از رســیدن آن به حدود 50 درصد، 
عمل شــارژ را انجام دهید، تعداد چرخه هاى فوق به 

1500 خواهد رسید.
البته، بســیارى از تولیدکنندگان توصیه مى کنند که 
براى کمک به کالیبره سازى مناسب باترى و اطمینان 
از صحت آمارى که گزارش مى کند، هر چند ماه یکبار 

یک تخلیه کامل انجام دهید.
شــما در ویندوز مى توانید از پایین آمدن شارژ باترى 

به زیر یک ســطح خاص جلوگیرى کنید. این 
ویژگى به صورت پیش فرض پنهان 

است، اما مى توانید با طى کردن 
مراحل زیر آن را فعال کنید:

 Control Panel ابتدا به مسیر
 > System Maintenance

 > Power Options > Select a

 Change رفته و بر روى power plan

plan settings کلیک کنید. سپس گزینه 

تنظیمات پیشرفته (Advanced) را انتخاب 
کرده و ســپس بر روى battery کلیک کنید. 

حال مى توانید در بخش هــاى Low battery level و 
Critical battery level مقادیر دلخــواه خود را وارد 

کنید. این دو مقدار به ترتیب مربوط به حد پایین باترى 
و حد اضطرارى آن است.

باترى را شارژ نگه دارید
میزان شارژ باترى بسیار مهم است و حتى زمانى که از 
لپ تاپ خود استفاده نمى کنید نباید اجازه دهید از یک 

حدى پایین تر بیاید.
HP که یکى از برند هاى معتبر لپ تاپ اســت، توصیه 

مى کند که باترى ها باید با 50 تا 70 درصد شــارژ و در 
دماى بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد نگهدارى شوند. 
اگر قرار نیست براى مدتى از لپ تاپ خود استفاده کنید، 
ســعى کنید تا حد امکان آن را به این شرایط نزدیک

 کنید. 
هرگز نباید یک دستگاه شارژى را براى مدت طوالنى 
در حالى که باترى آن کامًال خالى شده است نگهدارى 

کنید. چرا که ممکن است باترى آن خراب شده و دیگر 
هرگز روشن نشود.

باترى لپ تاپ چقدر دوام مى آورد؟
این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است که ظرفیت باترى 
لپ تاپ با هر بار شــارژ کمى کاهش مى یابد. ایسوس 
به عنوان یکى دیگر از تولید کنندگان شــناخته شده 
لپ تاپ بیان مى کند که عمر باترى هایش بین 300 تا 
500 چرخه شارژ است (چرخه شارژ معموًال با استفاده از 
ظرفیت کامل باترى اندازه گیرى مى شود؛ بنابراین یک 
بار شارژ 100 درصدى برابر یا دو بار شارژ 50 درصدى 
در نظر گرفته مى شــود) و پس از آن ظرفیت باترى به 

حدود 80 درصد کاهش خواهد یافت.
بنابراین، پس از 12 تا 18 ماه، ممکن است متوجه شوید 
که باترى لپ تاپ مانند گذشته دوام نمى آورد. در این 
مرحله، ممکن است بخواهید روى روش هاى متعددى 
بــراى افزایش عمر باتــرى لپ تاپ 
خود تمرکز کنید که در مقاله هاى 
زیر به بیــان برخــى از آن ها

 پرداخته ایم:
مى توانیــد  همچنیــن 

سالمت باترى خود را بررســى کنید. در ویندوز 10، با 
رفتن به خط فرمــان (command prompt) و تایپ 
کردن عبارت powercfg /batteryreport، مى توانید 
گزارش کامل باترى را دریافت کنید. بعد از وارد کردن 
عبارت و زدن کلید اینتر مى توانید با مراجعه به مسیرى 
که در پنجره خط فرمان نمایش داده شده، فایلى به نام 
battery-report.html را پیدا کنید که گزارش وضعیت 

باترى است.
 About» در رایانه هــاى مــک نیــز مى توانید بــه
This Mac» برویــد و بــراى دریافــت اطالعــات 

مشــابه روى «System Report» کلیــک کنیــد. 
همچنین، براى دسترســى بسیار ســریع تر به بخش 
 Option یا Alt گزارش باترى، مى توانید به سادگى کلید
را نگه داشــته و روى آیکون باتــرى در نوار وضعیت 

کلیک کنید.

از باترى داخلى لپ تاپ خود مراقبت کنید
چه دوست داشته باشیم و چه نه، باترى هاى غیرقابل 
جابجایــى واقعیتــى در مــورد لپ تاپ هــاى مدرن 

هستند.
 اینکه باترى داخل بدنه باشــد و نتوان آن را به راحتى 
خارج کرد، لزومًا چیز بدى نیســت. تنهــا تفاوتى که 
وجود دارد این اســت که باید بســیار بیشتر از گذشته 
به ســالمت باترى و اســتفاده صحیح از آن اهمیت 
دهید. البتــه، این کار هم چندان ســخت نیســت و 
رعایت چند نکتــه احتیاطى و آگاهى پیــدا کردن از 
عواملى که مى توانند طول عمر باترى لپ تاپ را کاهش 
دهند، تضمین کننــده عمر طوالنى و ســالم باترى 

دستگاه تان خواهد بود.

جیلبریک کردن به کاربران اجازه دسترســى بــه بخش هایى که کاربران 
نمى توانند از آن استفاده کنند را مى دهند. همچین این عمل به آن ها امکان 

مى دهد برنامه هاى خارج از اپ استور را دانلود کنند.
قابلیت جیلبریک کردن عالوه بر گوشــى هاى اپل در ساعت آن نیز وجود 
دارد. جیلبریک به توســعه دهندگان اجازه مى دهد تا مشاهده کنند پشت 
صحنه اپل واچ چه مى گذرد جیلبریک در ظاهر بى ضرر به نظر مى رسد، اما 
این عمل باعث آسیب رسى به محصوالت اپل مى شود. در ادامه به مضرات 

آن   مى پردازیم.
جیلبریک باعث مى شود تا امنیت ساعت شما در 
برابر بدافزار ها  کاهش یابد و به جاسوس افزارها 

تبدیل شــود.  همچنین این عمل ممکن 
است باعث باطل شدن هرگونه ضمانت 

بر روى دستگاه اپل شود. با جیلبریک کردن 
 iCloud، اپل واچ ممکن اســت برنامه همچــون

Apple Pay iMessage، آب و هوا غیر فعال و غیر 

قابل استفاده  شوند.
 iOS براســاس گزارش ها، این برنامه ها  براى کارکردن به ساختار عادى
متکى هســتند که جیلبریک باعث اختالل و ایجاد مشــکالت امنیتى در 

آن ها مى شود.
به طور کلى، جیلبریک کردن اپل واچ باید در صورت نیاز و توسط مهندسان 
آگاه انجام شود. اگر تازه وارد جیلبریک شده اید، بهتر است از انجام این کار با 
اپل واچ خوددارى کنید، زیرا عواقب آن مى تواند به دستگاه شما آسیب جدى 
برســاند. پس از جیلبریک کردن مى توانید آن را به حالت کارخانه بازیابى 

کنید، اما هیچ تضمینى وجود ندارد که کار کند

چگونه از باترى داخلى و جدا نشدنى لپ تاپ مراقبت کنیم؟

در حال حاضر، مشخص شده است که در صورت استفاده 
از کابل USB طوالنى تر، ممکن است افت ولتاژ رخ دهد.

 عوامل متعددى مى توانند بر ســطح افــت ولتاژ تاثیر 
بگذارند. که مهمترین آنها گیج ســیم است. دما و مواد 
 USB ســیم آنقدرها مهم نیســتند زیرا اکثر کابل هاى

معموًال داراى ســیم مسى هستند و 
دمــاى محیط شــما چه 

کابل کوتاه یا بلند داشته 
باشید تغییر نمى کند.

از آنجایى که افت ولتاژ یک 
واقعیت ناگوار اســت، سازندگان 

کابل USB معموًال ایــن را در نظر مى 
گیرند و از سیم گیج پایین تر در کابل هاى بلند 

براى کاهش مقاومت کلى الکتریکى استفاده مى 
کنند. اما اگر سازنده اى این کار را انجام نداده باشد، ممکن 
است شاهد افت ولتاژ قابل توجهى در کابل هاى طوالنى 
باشید که منجر به شارژ کندتر مى شود. برندهاى غیرقابل 
اعتماد و بى نام گاهى اوقات سعى مى کنند با استفاده از 

سیم گیج باالتر در کابل هاى بلندتر در هزینه خود صرفه 
جویى کنند.

اگر کابــل داراى گواهــى USB-IF و از یک برند معتبر 
باشــد، با این مشکل مواجه نخواهید شــد. USB-IF یا 
USB Implementers Forum یک سازمان غیرانتفاعى 

است که استاندارد USB را حفظ مى کند و حداقل الزامات 
DCR (مقاومت DC) را توصیــه مى کند. با توجه به 

 ،(USB-IF (PDF مشخصات
نباید بیــش از 500 
ولت  میلــى 
ولت)   0,5 )
در کابل از سر تا 

نامــى افت داشــته سر در حداکثر جریان 
باشد. براى مثالى از معناى افت 0,5 ولت 
براى سرعت شارژ گوشى شما، اگر شارژر 
3 آمپر جریان را با ولتاژ 5 ولت فشار دهد، گوشى 
شما در حالت ایده آل باید 15 وات شارژ داشته باشد. اما 
به دلیل افت ولتاژ، 5 ولت به 4,5 ولت تبدیل مى شود و 

سرعت شارژ گوشى شما فقط 13,5 وات است. 0,5 ولت 
حداکثر افت کابل هاى داراى گواهى USB-IF است که 
فقط در کابل هاى بلند مانند دو، سه متر یا بیشتر مشاهده 

خواهید کرد.
بنابراین اگر قصد خرید یک کابل USB طوالنى را دارید، 
به دنبال کابل داراى گواهى USB-IF از یک برند معتبر 

باشید تا با شارژ کندتر مواجه نشوید.
جدا از تولیدکنندگان کابل، اســتانداردهاى شارژ سریع، 
مانند شارژ سریع کوالکام، به افت ولتاژ در کابل هاى بلند 
و نازك نیز توجه دارند. در نتیجه، این اســتانداردها سعى 
مى کنند با فشار دادن ولتاژ باال، مسائل شارژ را به حداقل 
برســانند.  اگرچه از نظر فنى این درست است که طول 
کابل USB مى تواند بر سرعت شــارژ آن تأثیر بگذارد، 
به عنوان یک مصرف کننده، نباید نگران آن باشید. اکثر 
مردم احتماال هرگز کابل USB بلندتر از یک یا دو متر را 
نمى خرند و افت ولتاژ براى این اندازه ها ناچیز است. و اگر 
کابل USB طوالنى ترى مى خواهید، گواهى USB-IF و 

مارك هاى معتبر خوب هستند.

 Moto تیزر جدید پشتیبانى از شــارژ 125 واتى را براى
Pro X۳۰ تایید مى کند.

اطالعاتى مربوط به Pro Moto X۳۰ اســت به عنوان 
تیزر در Weibo توسط چن جین، مدیر کل گروه تجارى 

Lenovo Mobile در چین منتشر شد.

یکى دیگر از تیزرهاى فاش شــده، رونمایى در ســوم 
آگوســت (در چین) از Pro X۳۰ (همــراه با موتوروال 
RAZR 3) را فاش کرد. قبل از آن، چن جین همچنین 

سنســور دوربین بزرگ 1,22/1 اینچــى را که در این 
گوشى استفاده مى شود، به تصویر کشید. 
این گوشى داراى سنســور دوربین 200 
مگاپیکسلى سامسونگ به همراه سنسور 
50 مگاپیکسلى و سنسور 12 مگاپیکسلى 
خواهد بود. طبق آخرین شایعات، انتظار مى 
رود این سنسورها به ترتیب دوربین اصلى، 
دوربین فوق عریض و دوربین تله فوتو را 
هدایت کنند و ممکن اســت یک سنسور 
دوربین جلو 60 مگاپیکسلى براى سلفى و 

چت تصویرى وجود داشته باشد.
امروز یک تیزر دیگر ظاهر شده است که این بار، شارژر 
125 واتى براى Pro Moto X۳۰ را نشان مى دهد که 
دومى از آن پشتیبانى مى کند. این سریعترین شارژر در 
تاریخ موتوروال است که باالتر از شــارژر 68 واتى در 
Moto X۳۰ موجود اســت. انتظار مى رود Pro X۳۰ از 

یک باترى 4500 میلى آمپر ساعتى تغذیه کند.
 Moto مدیر موتوروال از شارژر سیمى 125 واتى براى
Pro X۳۰ خبر مى دهد. تیزر جدید پشتیبانى از شارژ 125 

واتى را براى Pro Moto X۳۰ تأیید مى کند.
 Motorola Edge اواخر امسال با نام Pro Moto X۳۰

Ultra 30 در ســطح جهانى معرفى خواهد شد. آخرین 
دسته از مشخصات شایعه شده همچنین نشان مى دهد 
 (OLED (pOLED که دستگاه به صفحه نمایش خمیده
پالستیکى 6,73 اینچى با نرخ نوسازى 144 هرتز مجهز 
مى شود که به این معنى است که صفحه نمایش 144 

بار در ثانیه به روز مى شود. 
باید منتظر چیپست اســنپدراگون 8 پالس نسل 1 را 
همراه با حداکثر 12 گیگابایت رم (حافظه) 
 UFS و 256 گیگابایت حافظه LPDDR۵

3,1 هم باشیم.
RAM LPDDR۵ جدیدترین، سریع ترین 

و کم مصرف ترین نسخه تراشه هاى حافظه 
دسترسى تصادفى موجود براى گوشى هاى 
هوشمند است. جایى اســت که برنامه ها 
داده ها را در کوتاه مدت و هنــگام اجرا در 

پس زمینه ذخیره مى کنند.

فاش شدن اطالعاتى جدید ازPro Moto X۳۰تاثیر طول کابل USB روى شارژ شدن

چرا نباید اپل واچ را جیلبریک کرد؟
حتى در فروشگاه هاى اپلیکیشن معتبر هم بدافزار ها و برنامه هایى 
وجود دارند که اطالعات شما را به سرقت مى برند و باید نسبت به 

نصب آن ها احتیاط کنید.
با انجام کمى جستجو در رســانه هاى اجتماعى، مجموعه اى از 
برنامه هاى اندرویدى دیگر در این گزارش گردآورى شده که پس 
از انتشار گزارش هایى از آلوده بودن این اپلیکیشن ها، از فروشگاه 

گوگل پلى حذف شدند.
 با توجه به مخرب بودن بدافزار جوکــر باید مراقب برنامه هایى 
که روى تلفن همراه خود نصب مى کنید باشید. برنامه هایى که 
در اینجا قصد معرفى آن ها را داریم نصــب فعال زیادى ندارند، 
اما ممکن است شما جزو معدود افرادى باشید که فریب خورده و 
این برنامه ها را روى گوشى خود نصب کرده اند. این بد افزار ها در 
قالب برنامه هاى زیر در فروشگاه نرم افزار گوگل ارائه شده بودند.

پیام هاى SMS هوشمند با بیش از 50 هزار نصب، نمایشگر 
فشــار خون با بیش از 10 هزار نصب، مترجم زبان 

صوتى با بیش از 10 هزار نصب، پیامک 
سریع با بیش از 10 هزار نصب.

به طور کلى، تخمین زده مى شــود 
که حدود 100 هزار کاربر اندروید 
این بــار در معرض خطــر این 

بدافزار هــا قرار گرفته باشــند که به 
طور قابل توجهى کمتر از چند مورد از 

فاجعه بارترین مواردى است که تاکنون 
رخ داده است.

همانطور مى دانید، بدافزار جوکر بــه هیچ وجه یک تهدید جدید 
نبوده و در حال حاضر چندین سال اســت که در سایه فروشگاه 

گوگل پلى براى کاربران کمین کرده است.
عالوه بر حذف چهار برنامه مخربى که باالتر ذکر شد، بهتر است 
نرم افزار هاى بانکى خود را بررســى کنید تا ورود غیرمجازى به 
آن انجام نگرفته باشد. از آنجایى که برنامه هاى آلوده به ویروس 
جوکر اغلب بدون مجوز کاربر سایر برنامه ها را در گوشى نصب 
مى کنند، بهتر است فهرست برنامه هاى نصب شده روى گوشى 
خود را بررســى کنید تا اطمینان حاصل کنید همه آن را خودتان 
نصب کرده ایــد و موردى 
بدون اجازه شــما نصب 

نشده باشد.

هر چه سریع تر این برنامه ها را از گوشى خود حذف کنید

ساعت شما در 
سوس افزارها 

ل ممکن 
 ضمانت 

یک کردن 
iCloud،چــون،

جیلبریک باعث مى ش
برابر بدافزار ها  کاهش
تبدیل شــود.  همچ
است باعث باطل ش
روى دستگاه اپل بر
اپل واچ ممکن اســ
e Pay iMessage

قابل استفاده  شوند.
براســاس گزارش ه
ج متکى هســتند که

آن ها مى شود.
به طور کلى، جیلبریک
ت آگاه انجام شود. اگر
اپلواچ خوددارى کن
برســاند. پس از جیل
کنید، اما هیچتضمین

 تلفن همراه خود نصب مى کنید باشید. برنامه هایى که 
 قصد معرفى آن ها را داریم نصــب فعال زیادى ندارند، 
ن است شما جزو معدود افرادى باشید که فریب خورده و 
اند. این بد افزار ها در ه ها را روى گوشى خود نصب کرده
مه هاى زیر در فروشگاه نرم افزار گوگل ارائه شده بودند.

0 هوشمند با بیش از50 هزار نصب، نمایشگر SMSS

خون با بیش از 10 هزار نصب، مترجم زبان 
 بیش از 10 هزار نصب، پیامک 

0یش از 10 هزار نصب.
لى، تخمین زده مى شــود
اندروید 1000 هزار کاربر
ر در معرض خطــر این

گرفته باشــند که به  ــا قرار
چند مورد از ل توجهى کمتر از

ترین مواردى است که تاکنون 
ست.

خود را بررســى کنید تا اطمینان حاصل کنید همه آن را خودتان 
نصب کرده ایــد و موردى 
بدون اجازه شــما نصب 

نشده باشد.

ى ی و ن ی و ز رى ی
اطمینان ک به کالیبره سازى مناسبباترى و

تآمارى که گزارش مى کند، هر چند ماه یکبار 
یهکامل انجام دهید.

آمدن شارژ باترى ر ویندوز مى توانید از پایین
کســطح خاص جلوگیرى کنید. این 

نهان ه صورت پیش فرض پن
 مى توانید با طى کردن 

یرآن را فعال کنید:
Control Panel lسیر

> System Mainte

> Power Options > S

Change رفته و بر روى e pow

plan s کلیک کنید. سپس گزینه 

))Advanced) را انتخاب  ت پیشرفته (
yســپس بر روى battery کلیک کنید. 

ى و ى بر رژىر ی ی ب ز ر
در حالى که باترى آن کامًال خالى شده است نگهدارى

ى ى روىروش ی و ب ن ر
بــراى افزایش عمر باتــرى لپ تاپ

خود تمرکز کنید که در مقاله هاى 
زیر به بیــان برخــى از آن ها

 پرداخته ایم:
مى توانیــد  همچنیــن 

از باترىداخلى لپ تاپ خود مراقبتکنید
چه دوست داشته باشیم و چه نه، باترى هاى غیرقابل 
جابجایــى واقعیتــى در مــورد لپ تاپ هــاى مدرن 

هستند.
 اینکه باترى داخل بدنه باشــد و نتوان آن را به راحتى 
خارج کرد، لزومًا چیز بدى نیســت. تنهــا تفاوتى که 
وجود دارد این اســت که باید بســیار بیشتر از گذشته 
به ســالمت باترى و اســتفاده صحیح از آن اهمیت 
هم چندان ســخت نیســت و دهید. البتــه، اینکار

رعایت چند نکتــه احتیاطى و آگاهى پیــدا کردن از 
عواملى که مى توانند طول عمر باترى لپ تاپ را کاهش 
دهند، تضمین کننــده عمر طوالنى و ســالم باترى 

دستگاه تان خواهد بود.
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ا باشد. براى مثالى از معناى
ش گوش عتشارژ اىس ب

این تصور رایج در بین کاربران گوشــى هاى هوشمند وجود دارد 
که قرار دادن گوشى درحالت تاریک براى سالمت فرد مفید است.

کاربران گوشى هاى هوشمند به شکل روزافزون، اوقات زیادى را 
صرف برنامه هاى پیام رسان، خواندن «داستان ها» در شبکه هاى 
اجتماعى و همچنین برنامه ها و سرویس هاى مختلف وب سپرى 
مى کنند؛ طبق آخرین اطالعات، میانگین استفاده روزانه از گوشى 

بین 5 تا 6 ساعت مى رسد.
بسیارى توصیه مى کنند که حالت تاریک یا حالت شب را در گوشى 
خود فعال کنید؛ چراکه اعتقاد بر این است که این امر باعث تسکین و 
راحتى چشم به خصوص هنگام استفاده از دستگاه هاى الکترونیکى 

در شرایط کم نور مى شود.
اما 3 دلیل وجود دارد که ممکن اســت نظر خود را در مورد "حالت 
تاریک" تغییر دهید و به شما ثابت مى کند که در اهمیت آن مبالغه 

شده است.

مشکل در خواندن
وقتى سعى مى کنید متن سفیدى را که روى پس زمینه سیاه 
ظاهر مى شود بخوانید، در مقایسه با خواندن متن سیاه روى 
پس زمینه سفید، خواندن دشوارتر مى شود، زیرا وقتى چشم 
در معرض رنگ هاى تیره، به ویژه ســیاه قــرار مى گیرد، 
چشم انسان براى دریافت نور بیشــتر منبسط مى شود تا 

بتوانیم ببینیم.
این گشاد شــدن باعث تارى دید به خصوص در 
زمان خواندن متون نوشتارى مى شود که گاهى 

اوقات در خواندن مشکل ایجاد مى کند و سرعت خواندن را تحت 
تاثیر قرار مى دهد و بر اســاس مطالعات تحقیقاتى متعدد، کاربر 
گاهى مجبور است براى درك نوشته ها بیش از یک بار مطالعه کند.

خستگى چشم
فعال کردن مداوم «حالت تاریک» در دســتگاه هاى الکترونیکى 
مختلفى که کاربر روزانه به آن ها وابسته است، گاهى اوقات باعث 
خستگى چشــم در محیط هاى با نور خوب یا حتى در معرض نور 
خورشید مى شود، زیرا چشم به کم نور بودن صفحه نمایش عادت 

کرده است.

در کاهش مصرف باترى تاثیرى ندارد
بسیارى از افراد تمایل دارند از حالت تاریک بر روى صفحه نمایش 
گوشى خود استفاده کنند تا به بهانه صرفه جویى در مصرف باترى 
براى مــدت طوالنى تــرى دوام بیاورند، اما این تنها در ســطح 
گوشى هاى هوشــمندى که با صفحه نمایش 
OLED کار مى کننــد صادق اســت که به 

روشنایى هر پیکسل بستگى دارد.
امــا در ســطح گوشــى هاى داراى صفحه 
نمایش LCD، حالت تاریک اصال به درد آن ها 
نمى خورد. زیرا در کار خود به الیه اى از نور پس 
زمینه بستگى دارند که بدون در نظر گرفتن 
مناطق مختلف رنگــى در تصویر، به طور 

مداوم کار مى کند.

3 دلیل که نباید گوشى خود را در «حالت تاریک» قرار دهید
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کم شنوایى، اگرچه اغلب در انسان به کندى رخ مى دهد، 
اما بسیار شایع است و هرچند بیشــتر در کهنسالى رخ 

مى دهد، اما امروز جوانان را نیز درگیر کرده است.
دلیل بروز کم شنوایى چیست؟

اختالل شنوایى ممکن است ناشى از موارد زیر باشد:
1. آسیب به گوش داخلى

سر و صداى بلند ممکن است منجر به پارگى مویرگ ها و 
سلول هاى عصبى حلزون شود و زمانى که این سلول ها 
آسیب ببینند، این امر بر ارسال سیگنال هاى الکتریکى به 

مغز و در نتیجه کاهش شنوایى تأثیر مى گذارد.
2. تجمع جرم گوش

تجمع جرم گوش در آن مى تواند دسترســى به کانال 
آن را مســدود کند و در نتیجه از هدایــت امواج صوتى 
جلوگیرى کند، در این صــورت تمیز کردن جرم گوش 

براى بازگرداندن توانایى شنوایى کافى است.
3. عفونت گوش یا رشد تومور

این بیمارى ها ممکن اســت بیشــتر در گوش میانى و 
خارجى ایجاد شــوند و گاهى اوقــات مى توانند به کم 

شنوایى کامل منجر شوند.
4. پارگى پرده گوش یا سوراخ شدن پرده تمپان

این وضعیتى است که مى تواند منجر به انفجار صدا هاى 
بلند یا تغییرات ناگهانى در فشار گوش شود، شرایطى که 

بر توانایى شنیدن تأثیر مى گذارد.

عالئم کم شنوایى
عالئمى وجود دارد که شــما را ملزم به توجه به شنوایى 

خود و تعیین میزان نیاز به مشورت با پزشک مى کند:
شنیدن زمزمه و صدا هاى دیگر.مشکل در درك کلمات، 
به خصوص زمانــى که صداى پس زمینــه در مکالمه 
وجود دارد.مشــکل در شــنیدن صامت ها.درخواست 
مکرر از دیگران که آهســته و بلند صحبت کنند.نیاز به 
افزایش صداى تلویزیون و وسایل اطرافتان.خوددارى 

از مکالمات.
از برخى عادات اجتماعى اجتناب مى کنید.

عوامل خطر کم شنوایى
در اینجا عواملى وجود دارد که ممکن است باعث از دست 

دادن مو ها و سلول هاى عصبى گوش داخلى شود:
پیرى: با افزایش سن، ساختار هاى ظریف گوش داخلى، 

شبیه به فرسایش مواد در طول زمان، تحلیل مى روند.
صدا هاى بلند: قرار گرفتن در معرض صدا هاى بلند 
مى تواند به سلول هاى گوش داخلى شما آسیب برساند و 
این ممکن است در نتیجه قرار گرفتن مداوم در معرض 
صداى خفیف یا در نتیجه یک انفجــار کوتاه صداى 

بسیار بلند رخ دهد.

وراثت: ممکن است به دلیل یک عامل ارثى در خانواده، 
آسیب گوش شما بیشتر شود.

سر و صداى شــغلى: اگر کارگرى هستید که در 
معرض صدا هاى بلند مرتب از محیط کار مانند آهنگرى، 
ساختمانى، کار در کارخانه و ماشین آالت قرار مى گیرید، 
ممکن اســت بیش از دیگران در معرض از دست دادن 

شنوایى و آسیب به گوش داخلى باشید.
داروها: برخى از آنتى بیوتیک ها و برخى دارو هاى شیمى 
درمانى مى توانند به گوش داخلى آســیب برسانند و در 
صورت زیاد بودن دوز ممکن است عوارض بسیار موقتى 

مانند وزوز گوش یا کاهش شنوایى ایجاد شود.

درمان کم شنوایى
ممکن است طیف وســیعى از گزینه هاى درمانى وجود 
داشته باشــد که به بهبود توانایى شــنوایى شما کمک 

مى کند:
رفع انسداد موم:

 اگر مشــکل محدود به جرم یا مومى باشد که در گوش 
انباشته شده است، پزشــک ممکن است آن را با روغن 
رقیق کند، ســپس آن را بشــویید و از گــوش بیرون

 بکشد.
روش هاى جراحى:

 اگر بیمار عفونت هاى مکرر یــا تومور هاى خوش خیم 
کوچک داشته باشد، گاهى اوقات جراحى ممکن است 

یک گزینه باشد.
دستگاه هاى کمکى: 

گاهى اوقات آســیب ممکن است گوش داخلى را هدف 
قرار دهد که باعث مى شــود دستگاه هاى حمایتى مؤثر 
و ضرورى باشــند، زیرا این دســتگاه ها پس از تنظیم، 
صدا هاى خاصــى را با توجه بــه نوع آســیب تنظیم 

مى کنند.
کاشت حلزون شنوایى: 

اگر بیمار از کم شنوایى شدید رنج مى برد، کاشت حلزون 
مى تواند یک عمل خوب و مفید باشد، زیرا به جاى اینکه 

بر حجم امواج صوتى تأثیر بگذارد، جایگزینى براى 
قسمت هاى آسیب دیده مى شود.

آجیل ها داراى مواد معدنى و ویتامین هاى متعدد و حاوى چربى هاى ضرورى و مفید براى بدن هستند و خوردن 

 مواد معدنى را برآورده کند.
ها مى تواند نیاز بدن به بسیارى از

روزانه آن 

ى زمستان در نظر گرفته مى شود، اما باید در تمام فصول 
اگرچه آجیل به عنوان یک مکمل سالم براى رژیم غذای

رکیباتى که کلسترول را کاهش مى دهند، سطح 
شود افراد تا دز روزانه ویتامین ها، مواد معدنى و سایر ت

سال مصرف 

ون را متعادل مى کنند و از ابتال به بیمارى هاى سبک زندگى پیشگیرى مى کنند، دریافت کنند. کارشناسان 
قند خ

مى گویند، شروع روز به خصوص با آجیل خیس شده مى تواند به جذب و هضم بهتر مواد مغذى کمک کند. آجیل 

لزایمر و زوال عقل، به مدیریت 
منبعى از اسید هاى چرب امگا ALA 3 است که عالوه بر محافظت در برابر بیمارى آ

آرتریت روماتوئید نیز کمک مى کند.

شوند، شروع روز با آجیل خیس شده از بســیارى جهات مفید است. اگر به دنبال روش هاى 
محققان یادآور مى 

خیساندن آجیل کنید. آجیل هایى 
ک رژیم غذایى سالم تر هدایت مى کند، شروع به 

سانى هستید که شما را به ی
آ

E، منیزیم، فسفر، چربى خوب و آنتى اکسیدان ها غنى 
 و پســته در فیبر، ویتامین 

ند بادام، گردو، بادام زمینى
مان

ش ســطح کلسترول نیز کمک مى کند. اسید هاى 
هستند. آجیل نه تنها براى قلب شما مفید است بلکه به کاه

3 موجود در آجیل به بهبود ضربان قلب نامنظم و جلوگیرى از حمالت قلبى پیش بینى نشده کمک 
چرب امگا 

شما ارزشمندتر باشند و با خیس کردن آن ها مواد 
مى کنند. اما آجیل خیس شده در صبح مى تواند براى سالمتى 

 آهن، پروتئین، کلســیم 
مغذى ضرورى مانند

روى  و  بهتر جذب بدن مى شوند. آب اسید فیتیک موجود 

در اسید ها را  ود، از بین مى برد. بنابراین، 
که باعث سوء هاضمه مى ش

خیســاندن آجیل به  هضم صحیح آن ها و بهره مندى از فواید آن کمک مى کند. 

ت آجیل هر دو بهبود مى یابد.ضمن اینکه تانن از آجیل هایى 
که در آب خیس مى شوند حذف مى شود و در نتیجه طعم و باف

ردن حداکثر فواید آجیل خیس شده، 
بهترین زمان براى مصرف آجیل خیس شده صبح است. براى به دست آو

وع کنید. وقتى آجیل را در صبح 
روز خود را با نوشیدن یک لیوان آب و سپس یک مشت آجیل خیس خورده شر

ى کند. در حالى که تمام آجیل ها 
مى خورید، به کاهش خستگى کمک و خلق و خوى شما را براى بقیه روز تنظیم م

ن هستند، هر نوع آجیل داراى مزایاى سالمتى منحصر به فرد خود است. از همین رو هرچه 
حاوى فیبر و پروتئی

خود داشته باشــید، بهتر است و توصیه مى شود آجیل ها با نمک، شکر یا شکالت 
تنوع بیشترى در رژیم غذایى 

آغشته نشده باشند.

گفته مى شود آجیل هاى مختلف باید زمان هاى متفاوتى را در آب بمانند تا قابلیت جذب بیشترى پیدا کنند. اگر از 

زمان دقیق خیساندن مغز ها آگاهى ندارید، کافیست آن ها را به مدت 12 تا 24 ساعت خیس کنید. در این زمان، 

باید آجیل ها در یک مکان تاریک و خنک قرار بگیرند.

آجیل خیس کرده بخورید تا الغر شوید

7. اسپند و پسته داراى مقدار زیادى فیبر هستند. این فیبر ها به سیستم گوارش 

کلى ما کمک مى کنند و باکترى هاى خوب بدن را افزایش مى دهند و در نتیجه 

روده ما را به خوبى حفظ مى کنند.
سالمت 

م آجیل خود را در طول هفته پخش 
صان تغذیه پیشنهاد مى کنند رژی

متخص

ــادام همراه با 3 تا 6 عدد گردو مصرف 
کنید. 2-3 روز در هفته 8 تا 10 عدد ب

کنید. در اواسط هفته 1 تا 2 مشت پسته مصرف کنید. مى توانید در آخر هفته 

10 تا 12 عدد اسپند مصرف کنید و نتایج شگفت انگیز آن را در سالمتى خود 
مشاهده کنید.

لیلى که 7
 د

خود را با 
باید روز 

چرا 

غاز کنیم
س خورده آ

آجیل خی

4381 ل نوزدهم

 آهن، پروتئین، کلســیم 
ى مانند

روى  و  مى شوند. آب اسید فیتیک موجود 

در اسید ها را  شود، از بین مى برد. بنابراین،
ضمه مى 

خیســاندن آجیل به  ها و بهره مندى از فواید آن کمک مى کند. 

اینکه تانن از آجیل هایى  ت آجیل هر دو بهبود مى یابد.ضمن
ى شوند حذف مى شود و در نتیجه طعم و باف

ردن حداکثر فواید آجیل خیس شده، 
 مصرف آجیل خیس شده صبح است. براى به دست آو

وع کنید. وقتى آجیل را در صبح 
ن یک لیوان آب و سپس یک مشت آجیل خیس خورده شر

ل آ ا کهت یه روز تنظیم مى کند. درحال
ش خستگى کمک و خلق و خوى شما را براى بق

ال ذن هستند، هر نوع آجیل داراىمزایاى

 مى دهد و براى ســالمت 
س خورده انرژى را افزایش

1. آجیل خی

سیار مفید است.
ورمونى شما ب

ه

 ،E ح کلسترول و همچنین بهبود حافظه کمک مى کند؛ بادام سرشــار از مواد مغذى مختلف مانند ویتامین
2. بادام خیس خورده به کاهش سط

فیبر هاى غذایى، اسید هاى چرب امگا 3، اسید هاى چرب امگا 6 و پروتئین است. به دلیل مواد مغذى موجود در بادام است که این آجیل به عنوان 

یک غذاى فوق العاده در نظر گرفته مى شود. انتخاب بین بادام خیس خورده و خشک فقط سلیقه اى نیست، بلکه انتخاب بین گزینه سالم و سالم تر 

است. مصرف بادام خیس خورده بهتر است، زیرا پوست بادام حاوى تانن است که مانع جذب مواد مغذى در بدن مى شود. خیساندن بادام، جدا کردن 

پوست آن را آسان مى کند و این کار باعث مى شود مغز ها به راحتى تمام مواد مغذى خود را آزاد کنند.

3. مطالعات نشان داده است که 
مصرف آجیل در صبح به کاهش 
وزن افراد کمک کرده است. اگر 
مى خواهید چند کیلــو کم کنید 

پسته و گردو عالى هستند.

4. آجیل توانایى شگفت انگیزى در کنترل سطح قند خون دارد و از 

این رو براى بیماران دیابتى بسیار مفید است؛ به عنوان مثال گردو 

سرشار از ویتامین E بوده و میزان کالرى آن نیز نسبتاً پایین است و 

گاه داشتن سطح کلسترول در خون، براى بیماران 
با کنترل و پایین ن

مبتال به دیابت نوع دوم بسیار مفید است. در پژوهش هایى نشان 

داده شده است که افراد بزرگسالى که به صورت منظم گردو مصرف 

مى کنند، کمتر در معرض ابتال به بیمارى دیابت نوع دوم نسبت به 

افرادى که گردو مصرف نمى کنند هستند.

5. با شروع مصرف روزانه آجیل خیس شــده در صبح، سالمت قلب شما به طور قابل 
توجهى بهبود مى یابد.

6. گردو و بادام نقش عمده اى در از بین بردن رادیکال هاى آزاد دارند. مزایاى تغذیه اى آن ها 
از سلول ها در برابر آسیب محافظت مى کند. بنابراین، اگر مى خواهید پوستى جوان تر داشته 

باشید، مصرف آجیل خیس خورده مهم است.

کاهش شنوایى؛ 
عالئم، تشخیص و درمان

بر توانایى شنیدن تأثیر مى گذارد.

وراثت: ممکن است به دکم شنوایى، اگرچه اغلب در انسان به کندى رخ مى دهد، 

 مى دهد و براىهد
یش ز

یار مفید است.

ککاهش
 ماده غذایى خوشــمزه اى مى تواند کاهش وزن را به  عالئم، تشخیص

طور چشمگیرى افزایش دهد.
به نقل از ســایکولوژى نیوز، نتایج مطالعات نشــان 
مى دهد تنها سه وعده ماســت مى تواند کاهش وزن 

را 2 برابر کند.
کسانى که در این مطالعه هر روز ماست مى خوردند، 
در مقایســه با گروه مقایســه اى که رژیــم غذایى 
کم لبنیات داشــتند، کاهش چربى بدن خود را 2 برابر 

کردند.
کلســیم و ویتامین D موجود در ماست ممکن است 
مسئول کاهش وزن باشــد. تصور مى شود کلسیم به 
کاهش وزن کمک مى کند و به بدن سیگنال مى دهد 
که ذخیره چربى را متوقف و شروع به سوزاندن آن کند.

در مقابل کمبود کلســیم مى تواند میل بــه غذا را در 
تالش براى به دســت آوردن بیشــتر مــواد معدنى 
ضــرورى افزایش دهد. ویتامین D ممکن اســت به 

کاهش وزن کمک کند تا حدى از طریق نقشى که در 
کمک به بدن در جذب کلسیم دارد.

این مطالعه شامل 63 نفر بود که در 2 مطالعه جداگانه 
ثبت نام کردند. در هر 2 تحقیق افراد به مدت 24 هفته 

در رژیم غذایى کم لبنیات و لبنیات زیاد قرار گرفتند.
براى رژیم غذایى پرلبنیات، افراد ســه وعده لبنیات 
مى خوردند که معادل 1200 میلیگرم کلســیم در روز 
به آن ها مى داد. نتایج مطالعه نشــان داد کسانى که 
رژیم غذایى پر لبنیات داشــتند، چهار پوند وزن خود 

را از دست دادند.
پروفسور مایکل زمل، محقق ارشد این تحقیق، گفت: 
زمانى که افراد را تحــت رژیم هایى قرار مى دهیم که 
شامل ســه وعده ماست در روز اســت، در مقایسه با 
کســانى که رژیم غذایى کم لبنیات دارند، مى توانیم 

میزان چربى از دست رفته را تقریبا 2 برابر 
کنیم. کسانى که رژیم غذایى کم لبنیات 
داشتند، چیزى از دست ندادند اما نتایج 
مطالعه دوم نشــان داد کاهش وزن 2 

برابرى در گروه با لبنیات زیاد رخ داد.
نتایج این مطالعه نشان مى دهد سه وعده غذاى 

لبنى در روز باعث کاهش قابــل  توجهى در کل 
و چاقى مرکزى در بزرگســاالن چاق مى شود؛ 
نتیجه اى که بدون کاهــش وزن یا محدودیت 

کالرى به دست مى آید.
محققان اظهار کردند: ما دریافتیم غذاهاى لبنى 
کاهش وزن و توده بافت چربى مرکزى را به دلیل 

محدودیت انرژى تسریع مى کند.

حتما دقت کرده اید که وقتى یکى از تخم مرغ  ها را مى شکنید، زرده اش 
نارنجى تر است تا زرد رنگ تر. شاید به سالم بودن آن شک کنید. اما 
پس از کمى تحقیق، متوجه خواهید شد که زرده نارنجى براى سالمتى 
شما خیلى بهتر است. با کمال تعجب، رنگ زرده تخم مرغ مهم است.

عجیب ترین ها در 
مورد زرده تخم مرغ

طبق یــک پژوهــش زرده 
تخم مــرغ  هــاى کــه رنگ 
تیره ترى دارند (مانند زرد خردلى 
یــا نارنجى روشــن). معموال 
حاوى امگا 3 و ویتامین هاى 
بیشترى هســتند. تفاوت بین 

زرده دو تخم مرغ، بر اساس رژیم 
غذایى و سالمت مرغ است.

چرا زرده تخم مرغ مى تواند رنگ هاى متفاوتى داشته 
باشد؟

در این پژوهــش، با دو متخصص تغذیه مختلــف در مورد زرده تخم 
مرغ صحبت شده است. ســوال این پژوهش این بوده که آیا خوردن 
زرده تخم مرغ تیره تر واقعا سالم تر است؟ و چه چیزى را باید مصرف 
کنندگان بدانند. وانیسیا ریزتو یک متخصص تغذیه و یکى از موسسان 
کولینا هیلت می گوید ”رنگ زرده تخــم مرغ مى تواند درباره محتواى 
غذایى تخم مرغ بگوید. در عموم زرده تخم مرغ باید تیره و داراى رنگ 
نارنجى باشد. این زرده ها توسط مرغ هاى پرورش یافته در مرغزار ها 
که رژیم غذایى شان متشکل از سبزه تازه، کرم ها و ملخ ها مى باشد، 
بدست مى آید. این رژیم ها غنى از کاروتنوئید ها است که به زرده تخم 

مرغ رنگ نارنجى پررنگ مى دهد. “

امگاه 3 و ویتامین ها
راشل پاول که دکتراى از رشته تغذیه دارد مى گوید: ”برخى مطالعات 
حاکى از آن اســت که زرده هاى تخم مرغ  هــاى تیره تر و نارنجى تر، 
خصوصا از مرغ هاى پرورش یافته در مرغزارهــا، مى توانند امگا 3 و 

ویتامین هاى بیشترى داشته باشند. چون جوجه ها غذا هاى طبیعى ترى 
مى خورند. “ مطالعات همچنین نشان مى دهد که استفاده از دانه هاى 

چیا در رژیم غذایى مرغ باعث تیره شدن رنگ زرده مى شود.
ریزتو همچنین اشاره مى کند که رنگ زرده ها مى تواند طعم متفاوتى 
داشته باشد! او مى گوید برخى از سرآشپز ها حتى مى گویند زرده هاى 
رنگى تر (مانند نارنجى) احتماال در مقایسه با زرده هاى 

روشن تر «طعم لذیذترى» دارند.
به هــر حــال، برخى از 
جوجه ها رژیــم غذایى 
خوب دارنــد، اما برخى 
دیگــر غذایى درســت 
دریافت نمى کنند. در نتیجه 

منجر به زرده ضعیف تر مى شود.

ارزش غذایى بیشتر
ریزتو مى گوید: اگر زرده زرد روشن باشد، احتماال آن مرغ ها با یک رژیم 

گیاهى متشکل از ذرت و گندم تغذیه مى شوند.
اگرچه زرده هاى تیره تر فایده بیشترى براى مصرف کنندگان دارد، اما 
این بدان معنا نیست که ارزش غذایى تخم مرغ تغییر مى کند. در واقع، 
به گفته پل، زرده همچنان همان مقدار پروتئین و چربى را بدون توجه 

به رنگ آن تامین مى کند.
ریزتو مى گوید: ”در حالى که ارزش غذایى تخم مرغ بر اســاس رنگ 
زرده به طور قابل توجهى تغییر نمى کند. اما این یک شاخص عالى از 

سالمت مرغ مادر است. “
بنابراین اگر تخم مرغى را شکستید که زرده نارنجى دارد. براى داشتن 

مواد مغذى بیشتر در رژیم غذایى خود آماده باشید.

عجایب تخم مرغ
تخم مرغ ها نظر به نژاد و ژنتیک مرغ رنگ هاى مختلفى دارند – قهوه 
اى، سفید، فیروزه  اى یا آبى. وقتى صحبت از تخم مرغ قهوه  اى نسبت 

به تخم مرغ سفید مى  شود. 
عواملى که در تغذیــه و طعم تخم مرغ تفاوت ایجــاد مى کنند. مواد 

غذایى/خوراك و شرایط محیطى مرغ مى باشد.

استفاده نادرست از یک داروى ضد صرع ممکن اســت منجر به عواقب شدید و 
افزایش تمایل به خودکشى شود.

سازمان غذا و داروى عربستان درباره دارویى هشــدار داده است که در صورت 
استفاده نادرست، ممکن است باعث "تمایل به خودکشى" در بیماران شود.

این ســازمان در پستى در حســاب توئیتر خود اعالم کرده اســت که "فرآورده 
گاباپنتین" مى تواند چندین خطر در صورت اســتفاده نادرست داشته باشد. این 
دارو براى درمان صرع و بیمارى هاى اعصاب مرکزى و محیطى استفاده مى شود.
این سازمان اضافه کرد: خطرات سوء استفاده شامل افکار خودکشى و افسردگى 

سیستم عصبى مرکزى و تنفسى است.
دادستانى عربستان سعودى روز سه شنبه با انتشار پستى در حساب کاربرى خود 
در توئیتر، گنجاندن گاباپنتین در فهرست مواد روان گردان کنترل شده محلى را 

اعالم کرد.
این دادسرا اعالم کرد که این دارو «بر اساس ماده 70 قانون کنترل مواد مخدر و 

روانگردان» در جدول زمانى قرار گرفته است.
وى افزود: عالئم آن شــامل ســرگیجه، عصبى بودن شــدید، اختالل حافظه، 

خستگى، لرزش دست و پا، یبوست، تارى دید، اختالل گفتار و اعتیاد است.
شایان ذکر اســت که صرع یک   بیمارى عصبى اســت که در نتیجه اختالل در 

سیگنال هاى الکتریکى در سلول هاى مغز ایجاد مى شود.
صرع ممکن است به دالیل مختلفى مانند عامل ژنتیکى، قرار گرفتن در معرض 
ضربه مغزى جدى و ســکته مغزى، وجود تومور ها و مشــکالت مغزى ناشى از 
بیمارى قبلى باشد. عالئم تشنج صرع از دست دادن هوشیارى، افتادن روى زمین، 
گرفتگى در بازو ها و پا ها و ایجاد کف در اطراف دهان اســت. معموًال تشنج بین 
2 تا 3 دقیقه طول مى کشد. اگر تشــنج 5 دقیقه یا بیشتر طول بکشد، باید فوراً با 

آمبوالنس تماس بگیرید.
صرع معموال با دارو هاى ضد صرع درمان مى شود 

که برخــى از آن ها عوارض جــدى دارند و در 
صورت تشــنج شــدید و مکرر در مدت زمان 

کوتاهى مى توان به جراحى متوسل شد.

رررررررررررررررابر 2ه را تقریبا 2 بر
یى کم لبنیات
دند اما نتایج 
2اهش وزن 2

یاد رخ داد.
ى دهد سه وعده غذاى 
قابــل  توجهى در کل
؛ود؛ ــاالن چاق مى ش
ش وزن یا محدودیت

ریافتیم غذاهاى لبنى 
ربى مرکزى را به دلیل

ى کند.

کاهش 2 برابرى وزن با ماده غذایى خوشمزه

چند نکته در مورد زرده تخم مرغ

 متوجهخواهید شد که زرده نارنجى براى سالمتى
 با کمال تعجب، رنگ زرده تخم مرغ مهم است.

ن ها در 
رغ

ش زرده 
کــه رنگ 
 زرد خردلى
). معموال 
مین هاى 
فاوت بین 

 اساس رژیم 
غ است.

ممرغمىتواندرنگهاىمتفاوتىداشته

در رژیمغذایى مرغ باعث تیرهشدنرنگز چیا
م ریزتو همچنین اشاره مى کند که رنگ زرده ها
داشته باشد! او مى گوید برخى از سرآشپز ها حتى
ررررررنگى تر (مانند نارنجى) احتماال
روشن تر «ط
ه به
جو
خو
دیگ
دریافت
منجر به زرد

ارزش غذایى بیشتر
ریزتو مى گوید: اگر زرده زرد روشن باشد، احتماال
تغذیهمىشوند. گندم ذرتو گیاهىمتشکلاز

دارویى که تمایل به خودکشى را 
افزایش مى دهد

گرفتگى در بازو ها و پا ها و ایجاد کف در اطراف دهان اســت. معموال تشنجبین
ب با 5 دقیقه طول مى کشد. اگر تشــنج 5 دقیقه یا بیشترطولبکشد، باید فوراً 3 تا 3 2

آمبوالنستماس بگیرید.
ددشود با داروهاى ضد صرع درمان مى صرع معموال

که برخــى از آن ها عوارض جــدى دارند و در
صورت تشــنج شــدید و مکرر در مدت زمان 

کوتاهى مى توان به جراحى متوسل شد.
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دریا قدرتى پور
با وجود اینکــه تقاضا براى خرید لوازم خانگى به شــدت کاهش 
یافته اســت اما تولید داخل هنوز جوابگوى نیاز مردم نیست، بازار 
لوازم خانگى در سوگ نبود خریداران به سر مى برد و در عین حال 
سیاست هاى غلط باعث شده که شاهد به هم ریختگى و آشفتگى 
این بازار باشیم. سیاست هایى که باعث شده مردم کاالى ایرانى 
نخرند و همچنان قاچاقى ها گوى سبقت را ببرند. با نایب رئیس 
اتحادیه لوازم خانگى اصفهان به گفتگو نشستیم تا از بازارى بگوید 
که قاچاقچیان دست از سر آن برنمى دارند. علیرضا قندى معتقد 
اســت یکى از دالیل کیفیت پایین برخى برندهاى داخلى لوازم 

خانگى نداشتن رقیب در بازار و بستن درهاى واردات است.
 

قرار بود سود حاصل از وارد نشدن کاالهاى 
خارجى عاید تولید کننده داخلى شــود اما نه 
تنها این اتفاق نیفتاد بلکه ما از قافله کیفیت 
عقب ماندیم و اجناس قاچاق هم راهشان را 

به سمت بازارهاى ما باز کردند.
این را قبول داریم که یکى از دالیل کیفیت پایین برخى برندهاى 
داخلى نداشــتن رقیب در بازار لوازم خانگى است. با بسته شدن 
درهاى واردات، متأسفانه برخى از تولیدکنندگان داخلى کیفیت را 
بخاطر کاستن از قیمت پایین آوردند. همین باعث شد که اجناس 
قاچاق که در نظر و ذهن مردم از کیفیت باالترى برخوردار بودند 
همانطور که گفتید به بازارهاى ما هجوم بیاورند. جالب اینکه مردم 
حاضرند یک جنس با کیفیت بسیار پایین را بخرند اما لوازم تولید 
داخل را استفاده نکنند. وگرنه ما در رابطه با لباسشویى و یخچال 
فریزر و جاروبرقى برندهاى بسیار خوبى داریم که حتى از قاچاقى 

ها هم با کیفیت تر هستند.
کیفیت پایین یا گرانى کدام باعث شده کاالى 

ایرانى خریدار نداشته باشد؟
دلیل گرانى ها گران شدن قیمت مواد اولیه داخلى است. هم اکنون 
تولید کننده ما براى تولیداتش از فوالد مبارکه ورق مى خرد و این 
ورق هر بار با قیمت باالترى عرضه مى شود و همواره این افزایش 
قیمت که به واسطه گرانى دالر شکل مى گیرد، بازار لوازم خانگى 
تولید داخل را نیز تکان مى دهد. به ایــن خاطر که ما هنوز به آن 
درجه خودکفایى نرســیده ایم که خودمان تمامًا یک کاال را تولید 
کنیم. از طرف دیگر باالرفتن هزینه ها از جمله حقوق کارگران و 
غیره است که باعث این گرانى ها مى شود. تولید کننده هم به این 
خاطر که کاالیش فروش داشته باشد از کیفیتش مى زند تا قیمتش 
پایین تر بیاید و خریدار داشته باشد. اگر این ذهنیت ایجاد شود که 
کاالى ایرانى هم کیفیت الزم و مؤلفه هاى تولید با کیفیت را دارد 
و مصرف کننده مى تواند با قیمت پایین تر، کاالى باکیفیت ایرانى 
بخرد، دیگر کسى به دنبال کاالى قاچاق نخواهد رفت. فراموش 
نکنید که کاالهاى خارجى موجود در بازار، خدمات پس از فروش 
ندارند چرا که به صورت قانونى وارد نشده اند. در سه الى چهار سال 
اخیر روى برندهاى خوب ایرانى و خدمات پس از فروش آنها کار 
کرده ایم و زیرساخت هاى الزم براى سراسر کشور ایجاد شده است 
ولى مسلماً با خدمات مطلوب جهانى همچنان فاصله داریم و اگرچه 
از ورود لوازم خانگى قاچاق در بازار جلوگیرى کردیم، اما باید لوازم 
خانگى داخلى باکیفیت نیز تولید کنیم. در حال حاضر برخى از لوازم 
خانگى ما با کیفیت قابل قبولى تولید مى شــود و حتى خدماتمان 
بهتر از خارجى هاســت اما به دلیل اینکه تبلیغات مناسب نداریم 

ذهنیت مردم نسبت به تولیدات ایرانى همچنان اشتباه است.
اما اگرکاالیى کیفیت داشته باشد دیگر نیازى 
به تبلیغات ندارد. مهم، اعتماد از دست رفته 
اى است که نسبت به کاالهاى ایرانى ایجاد 
شده و گویا قرار هم نیست که این بى اعتمادى 

از بین برود.
بله این درست اســت. مردم هنوز اعتماد چندانى به لوازم خانگى 
داخلى ندارند، تبلیغات مناسب براى کاالهاى خوب لوازم خانگى 
داخلى انجام نمى شود، همچنین شرکت هاى لوازم خانگى داخلى 
به طور مرتب اقدام به افزایش قیمت مــى کنند که این جذابیت 
خریــد را از بین مى برد. اینکه چرا گرایش بیشــترى نســبت به 
محصوالت خارجى وجود دارد به این خاطر است که کاالى قاچاق 
از چند جهت در اذهان مردم جذابیت بیشترى دارد: تبلیغات، بسته 
بندى زیبا و کیفیت. گرچه به نظر من در برخى مواقع این موضوع 
قابل قبول نیست و برخى از کاالهاى درجه سه هستند که با اینکه 
بسته بندى شکیلى دارند اما کیفیت مناسبى ندارند. این اجناس از 
آن سوى مرزها به صورت قاچاق وارد کشور مى شود و مردم هم 
به واسطه ناآگاهى آنها را خرید مى کنند. در صورتى که اگر کاالى 
با کیفیت خوب و با کیفیت ایرانى باشد در اذهان عمومى مى ماند. 
فروشنده اگر هم این کاال را نداشته باشد، وقتى ببیند مشترى دنبال 
این کاال مى آید، ســعى مى کند همان کاال را عرضه کند. مسئله 
این است که ما باید جلوى وارد شدن کاالهاى بى کیفیت و ارزان 
را بگیریم. اگر بخواهیم همه تولیدات داخلى خودمان با کیفیت باال 
باشــد باید کارى کنیم که مصرف کننده راضى باشد و کاالى ما 

خدمات بعد از فروش عالى داشته باشد.
فکر نمى کنید اگر کاالهاى خارجى به شکل 
قانونى وارد مى شد قدرت رقابت بیشترى هم 
بود؟ در حال حاضر تولیدکننده ایرانى خیالش 
راحت است و دیگر نگران رقابت نیست و به 
این فکر مى کند که هر تولیدى با هر کیفیتى به 

فروش خواهد رفت.
ببینید! همیشه هم کیفیت حرف اول را براى مصرف کننده نمى 
زند. تنوع زیاد هم گاهى مصــرف کننده را اغفال مى کند در عین 
حال زمانى که یک جنس خارجى با قیمت کمتر و تنوع بیشترى به 

فروش مى رسد، مصرف کننده ترجیح مى دهد که آن را بخرد. به 
عنوان مثال یک گوشت کوب برقى تولید داخل 600 هزار تومان 
قیمت دارد اما همان گوشت کوب برند خارجى با کیفیت بهتر که 
ممکن است قاچاق هم باشــد، قیمتش 500 هزار تومان برچسب 
خورده اســت. قاعدتًا مصرف کننده قیمت کمتر و کیفیت بهتر را 
مى پسندد. دلیل گران تر بودن محصول داخلى هم البته مشخص 
است. تولید کننده داخل به خود حق مى دهد که کاالیش خدمات 
پس از فروش و ضمانت داشته باشد و به همین خاطر کاالى خود 

را گران تر عرضه مى کند.
آیا راهکار و اهرم فشارى براى جلوگیرى از 
این مسئله هست؟ نمى شود از طریق اتحادیه 
یا سازمان صنعت و معدن راهکارى براى این 

موضوع ارائه داد؟
موقعى که واردات ممنوع اســت هیچکس نمى تواند راهکارى 

ارائه دهد. 
پس به نظر شما اگر واردات کاالهاى خارجى 
آزاد بود، رقابت بیشترى ایجاد مى شد و این 
زنجیره، خودش باعث مى شــد که مردم به 

سمت کاالى قاچاق نروند؟ 
خب بله. اگر کاالهاى خارجى 
وارد مى شد، این رقابت بیشتر 
بود. اما مشــکل اصلى ما این 
است که برند ایرانى محبوبیت 
ندارد، چون مصرف کننده به 
دنبال برندهــاى معروف مى 
آید و در ذهنــش این موضوع 
حک شده که برندهاى خارجى 
با کیفیت تر است؛ بنابراین ما 
باید به جایى برسیم که وقتى 

فروشــنده از کاالى ایرانى تعریف مى کند، آن کاال خودش تبلیغ 
کننده خودش باشد و مصرف کننده به دنبال کاالى دیگرى نرود.

گفتید رقابت از بین رفته، حاال براى رقابت در 
بازار داخلى لوازم خانگى داخلى چه باید کرد؟
ببینید! ما هر چقدر هم کیفیت را باال ببریم نمى توانیم به تنهایى 
تمام سالیق را تحت پوشش قرار دهیم. چند سالى است که شرکت 
هاى کره اى ایران را ترك کرده اند اما آیا کاالهاى قاچاق هم دیگر 
نداریم؟ تقاضا به خصوص در زمینه اجناس و کاالهاى خانگى ُخرد 
باعث مى شود کاالهاى خارجى که واردات آنها ممنوع شده بود به 
صورت قاچاق وارد کشور شوند. بهترین راهکار این است که دولت 
از تولید کنندگان حمایت کند. اگــر دولت، مواد اولیه مثل فوالد و 
محصوالت پتروشیمى را با قیمت کمترى به تولیدکنندگان بدهد، 
آنها هم مى توانند کاالى باکیفیــت و ارزان تولید کنند و در نتیجه 
سهم قابل توجهى از بازار را داشته باشند. در کنار این موضوع اگر 
مصرف کننده هم قدرت خرید داشته باشد به راحتى مى تواند هر 
محصولى را انتخاب کند. بنابراین دولــت مى تواند از طرق دیگر 
مانند تأمین اجتماعــى، کاهش مالیات هــا و... از تولیدکنندگان 

حمایت کند.
اینطور که از گفته هاى شما متوجه شدم ما نتوانسته 
ایم با تولیدات داخلى، بازار را اشباع کنیم و به همین 
خاطر است که مردم هنوز به دنبال جنس خارجى مى 

روند.
بله همینطور است. وقتى ورودى کاالیى را ببندیم و نخواهیم به 
صورت قانونى وارد شود، اما نیازش در بازار وجود داشته باشد، این 
کاال به صورت قاچاق تأمین مى شود و وقتى کاالى قاچاق خدمات 
پس از فروش ندارد، در نهایت این مصرف کننده اســت که ضرر 

مى کند. 
ولى ما در گذشته کارخانه هاى بنامى داشتیم 
که کیفیتشان در زمینه لوازم خانگى حرف اول 
را در منطقه مى زد و کاالهاى خرد هم تولید مى 
کردند و صادرات هم داشتند. چرا دیگر اسمى 

از این برندهاى معروف نیست؟
درست است. بعضى از تولید کنندگان بزرگ ما به این شکل بودند 

و کارخانه هاى بنامى داشــتیم که زمانى که ال جى و سامسونگ 
در ایران نبود، این دو سه برند معروف در ایران، بزرگى مى کردند 
و حتى تولیداتشان را به کشورهاى منطقه مى فروختند. این بدان 
معناست که ما از لحاظ تولید لوازم خانگى در ایران نزدیک به 70 
سال است که ســابقه داریم ولى این تولید کنندگان به روز نشدند 
و از ریل و مدار تولید خارج شــدند. مورد بعدى ایــن بود که این 
کارخانجات به دست کسانى افتادند که صالحیت نداشتند و این 
کارخانه ها را نابود کردند. به همین خاطر است که اکنون اسمى از 
برندهاى معروف آن زمان نداریم. حاال اگر نتوانیم جایگزینى براى 
آنها به وجود بیاوریم و ســطح کیفى و کمى محصوالت خود را به 
اندازه محصوالت خارجى باال نبریم، قطعًا این کاالها در آینده به 

صورت قاچاق وارد خواهد شد. 
اینها که مى گویید شامل لوازم خانگى خرد مى شود یا 

لوازم خانگى بزرگ هم شامل حالش است؟
بیشتر لوازم خانگى خرد هســتند. در حال حاضر 80 درصد لوازم 
خانگى ریز و خردى که در بازار موجود است، وارداتى است. دالیل 
آن هم معلوم است. ما با کمبود زیرساخت ها در تولید لوازم خانگى 
خرد و کوچک روبه رو هســتیم. برخى  از ایــن کاالها را حتى با 
کیفیت کمتر هم نمى توانیم تولید  کنیم. اگر کاالیى که به صورت 
قاچاق عرضه مى شــود را بتوانیم 
به صورت هدفمند و قانونى وارد 
کنیم، در زمانى که توانمندى تولید 
آن را نداریم یــا صرفه اقتصادى 
براى تولید آن وجود ندارد، مى توان 
از ورود کاالى قاچاق در ســطح 
عرضه جلوگیرى کرد و در نهایت 
مصرف کننده نفع آن را خواهد برد. 
البته این موضوع را هم باید تأکید 
کنم که فقط ما نیســتیم و این در 
همه دنیا مصداق دارد که تولید همه نوع کاالیى در هیچ کجاى دنیا 
مقرون به صرفه نیست. پیشرفته ترین کشورهاى دنیا هم اینطور 
کار نمى کنند که همه نیاز داخلى را از تولید خودشان تأمین کنند 
چون توجیه اقتصادى ندارد. براى مثــال پنل تلویزیون را تنها دو 
یا سه کشور در دنیا تولید مى کنند. خیلى از کشورها قابلیت تولید 
پنل را دارند اما به این علت که تولید آن برایشان مقرون به صرفه 
نیست، ترجیح مى دهند آن را وارد  کنند. اگر ما کاالیى داریم که 
مشابه کاالى خارجى است، وارد نشــود بهتر است اما نمى توانیم 

جلــوى واردات قانونــى همه 
کاالها را بگیریم و از ســویى 
دیگر نمى توان مردم را مجبور 
کرد که به زور کاالى باکیفیت 
ایرانى بخرند یا اگــر نبود نیاز 
خود را حــذف کنند، چون این 
نیــاز را کاالى قاچاق برطرف 

خواهد کرد.
حاال کاالى قاچاق را هم 
کنار بگذاریم، قبول دارید 

که با شرایط اقتصادى امروز، خرید کاالى ایرانى هم 
براى مردم سخت شده است؟

بله و به همیــن خاطر هم بــازار لوازم خانگى با رکود شــدیدى 
مواجه است. متأسفانه قیمت کاالها در ســال هاى اخیر افزایش 

چشمگیرى پیدا کرده و قدرت خرید مردم هم کم شده است. 
با وجود کیفیت پایینى که محصوالت داخلى دارند آیا 

در زمینه صادرات با مشکل روبه رو نشده ایم؟
ببینید! همانطور که گفتم در برخى از کاالهاى بزرگ مثل یخچال 
فریزر، جارو برقى و لباسشویى ما کیفیت خوبى داریم و خوشبختانه 
در زمینه این کاالها به حد خودکفایى رسیده ایم و مازاد آن را هم 
صادر مى کنیم و اگر صادرات نداشته باشیم برخى از کارخانه هاى 
ما مى خوابد. ولى این صادرات به اندازه اى که باید و شاید نیست. 
دلیلش هم این اســت که ما در بســته بندى کاالها دقت الزم را 
نداریم و شکیل نیست. از سویى دیگر اگر کاالیى را مى فروشیم 
و صادر مى کنیم باید آن کاال خدمات پس از فروشش هم در آن 

کشور وجود داشته باشد. ما باید به این سمت برویم که محصوالتى 
با کیفیت با بسته بندى هاى مناسب و شکیل تولید کنیم و خدمات 
پس از فروشمان نیز در کشــورهاى دیگر جوابگو باشد. در رابطه 
با کاالهاى خرد هم همانطور که گفتــم، تولید داخلى کاالهاى 
کوچک لوازم خانگى در حدى نیست که نیاز جامعه را تأمین کند و 
علت آن هم این است که ما در حد سه یا چهار کارخانه معتبر تولید 
لوازم خانگى کوچک داریم و این دو ســه کارخانه نمى تواند نیاز 

جامعه را تأمین کند. 
بهترین بازار صادراتى ما اکنون کجاست؟

بهترین بازار ما کشورهاى حاشیه دریاى خزر و حوزه خلیج فارس 
است و ما باید این کشورها را به سمت خودمان بکشانیم. چهار قلم 
از لوازم خانگى بزرگ ما در حدى کیفیت دارد که ما مى توانیم به 
این کشورها صادر کنیم. ما اکنون مى بینیم در برخى از شبکه هاى 
تلویزیونى تنها نوع کاال تبلیغ مى شود و مصرف کننده نیز همان 
برند در ذهنش مى ماند و خرید مى کند. بنابراین همانطور که در 
ابتدا هم گفتم تبلیغات بسیار مهم است. در کنار آن قیمت مناسب 
و کیفیت خوب مى تواند هم بــازار داخل و هم بازار صادراتى ما را 

بهبود ببخشد.
به نظر مى رســد که تنها راهکار براى خارج 
شدن تولید کنندگان داخلى از این وضعیت 
حمایت هاى دولتى است وگرنه آنها ممکن 
اســت با چالش هاى زیادى مواجه شوند، 

درست است؟
یک مسئله را باید روشــن کنم و صراحتًا این را مى گویم که اگر 
دولت از تولیدکننده ها حمایت نکند، بســیارى از آنها مجبور مى 
شوند از این رسته خارج شــوند. اگر دولت بخواهد تولید داخل را 
توســعه دهد باید از تولیدکننده حمایت کنــد وگرنه همانطور که 
عنوان کردید اگر وضع موجود، به همین شکل ادامه یابد، تقاضا در 
بازار، روز به روز کمتر مى شود و افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق و 
دستمزد و غیره باعث مى شود که تولید کاالى خانگى کاهش یابد. 
البته خود دولت هم پولى به آن صورت ندارد که بخواهد به خیلى 
از این کارخانه ها با آن هزینه هاى ســنگینى که دارند وام هاى 

طوالنى مدت بدهد.
آیا نمى شود با صادرات این خألها را پر کرد؟

صادرات ما فقط به همسایگان است. ما از این لحاظ هم شکست 
خورده ایم و من خودم شاهد بودم که یکى از کارخانه هاى داخلى 
کاالیى را که از کیفیت بسیار پایینى براى صادرات برخوردار بود 
در نظر گرفته بود که متأسفانه راه 
را براى دیگر تولیدکنندگان بست. 
با این حساب عراق دیگر از کشور 
ما لوازم خانگــى خریدارى نمى 
کند به این خاطر که این موارد را 
دیده اســت. اگر افغانستان هم از 
ما کاالیى بــا کیفیت پایین بخرد 
دیگر نمــى توانیــم در صادرات 

موفق عمل کنیم.
اتحادیه نمى تواند درتعامل 
با سازمان صمت به این مشکل رسیدگى کند؟

اتحادیه قدرت دارد اما متأسفانه سازمان حمایت از مصرف کننده 
از مصرف کننده حمایت نمى کند. سازمان حمایت از تولیدکننده 
هم نیســت. حمایت این سازمان به شکل ســطحى بوده و از هر 
نوع کاالیى حمایت مى کند در حالى که اگــر مرتب به کارخانه 
ها نظارت و سرکشــى کند و در همان کارخانه ها و آزمایشــگاه 
ها کاالها را بررســى کند مى تواند نتیجه بگیرد که آیا کیفیت در 
حد قابل قبول و باالست که استاندارد بدهد؟ این وضعیت باید در 
طول سال انجام شود و اگر در طول سال کاالیى کیفیتش پایین 
آمد، باید استانداردش گرفته شود تا مردم با خیال راحت بدانند که 
این کاال همواره بر همان کیفیت قبلى است. خوشبختانه برخى از 
کارخانجات ما همه ISO ها را دارنــد اما بعضى ندارند و باید الزام 

شوند که این ISO ها را دریافت کنند.
به نظر مى رسد هنوز نتوانسته ایم آنطور که 
باید و شاید با تولید محصوالت با فناورى هاى 

روز دنیا منطبق باشیم؟ آیا اکنون قطعات لوازم 
خانگى به شکل وارداتى و مونتاژ شده است و 

یا تولید داخلى است؟
خوشبختانه برخى از شــرکت هاى تولیدى ما براى اینکه بتوانند 
تولیدشان را بیشتر و با کیفیت کنند به فناورى روز دنیا مجهز شده 
اند و حتى آزمایشگاه هاى بسیار مدرن و در سطح باالیى را در خود 

کارخانه ایجاد کرده اند.
اما متأسفانه خریداران تنها از روى قیمت پى 
به این نکته مى برند که کاالیى کیفیت دارد، 

در حالى که ممکن است اینطور هم نباشد.
ببینید! هر کدام از این کاالها داراى برچسب انرژى هستند. در کنار 
این موضوع اگر با کیفیت و استاندارد باشند برچسب استاندارد روى 
آنهاســت. همین االن که داریم باهم صحبت مى کنیم، اصفهان 
بزرگ ترین تولید کننده جاروبرقى سطلى در کل کشور به شمار مى 
رود و این مزیت بسیار باالیى است که متأسفانه بسیارى از مردم آن 
را نمى دانند و همین عامل باعث مى شود که با هزینه بیشتر کاالى 

بى کیفیت خارجى دریافت کنند.
شخصى را مى شناسم که براى خرید کاالى خارجى 
اقدام کرده بود در حالى که متوجه شد کاالى ایرانى با 

برچسب خارجى به او فروخته شده است.
به این علت که مــردم به دنبال جنس خارجى هســتند برخى از 
تولید کنندگان ما به واســطه اینکه تولیداتشان شباهت ظاهرى 
با کاالهاى معــروف خارجى دارند به صــورت زیرزمینى کاالى 
داخلى را به نام کاالى خارجى کارتن مى زنند و روى آن برچسب 
برندهاى معروف را مى چسبانند. اما آنها متوجه نیستند که با همه 
خبره بودنشان این موضوع یک اشکال ایجاد مى کند و آن همان 
شماره سریالى است که نمى شود با آن کارى کرد. بنابراین خریدار 
مى تواند با دنبال کردن شماره ســریال کاال و تماس با کارخانه 
سازنده متوجه این موضوع بشــود. در این رابطه خریدار مى تواند 
به اتحادیه شکایت کند و ما بعد از بررسى در حضور اعضاى هیئت 
مدیره اضافه قیمتى که مصرف کننده داده و به او اجحاف شده را 
پس مى گیریم و فرد خطاکار را بــه مقامات باال معرف مى کنیم. 
روش دومى هم هست که فرد مصرف کننده و خریدار مى تواند با 
شماره سه رقمى یا چهاررقمى خدمات پس از فروش تماس بگیرد 
و از این طریق متوجه بشــود که خدمات پس از فروش سراسرى 
اســت یا خیر. اگر اینطور نبود و مغازه دار اعــالم کرد که جنس 
خریدارى شده را خودش گارانتى مى کند و بعد مى فرستد قاعدتًا 

در حال تقلب است.
در مورد اجناس استوك هم صحبت کنید. فروشنده 
ها عنوان مى کنند که این برندهاى معروف خارجى یا 
بعضاً ایرانى بخاطر َخط و َخش سطحى بدون اینکه به 
موتور کاال آسیبى رسیده باشد، نصف قیمت فروخته 
مى شود؛ آیا صحیح است که مردم به واسطه قیمت 

کمتر به فروشنده ها اعتماد کنند؟
اصًال. بنده به عنوان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى، موافق این 
کار نیستم به این خاطر که در حال حاضر باالترین شکایات ما در 
اتحادیه مربوط به کاالهاى استوك است. مردم فکر مى کنند که 
این کاالها ضربه نخورده و موتورسالمى دارد در حالى که اینطور 
نیســت و مردم نباید این کاالها را بخرند. این کاالها که بعضًا از 
حاشیه خلیج فارس به ایران وارد مى شود، معموًال دست دوم هایى 
هستند که رنگ آمیزى مى شوند و با بسته بندى نو با عنوان جنس 
دست اول فروخته مى شوند. این در حالى است که این کاالها که 
تحت عنوان استوك فروخته مى شوند به صورت قاچاق وارد بنادر 
مرزى مى شوند و از طریق لنج به شهرها مى رسند. کاالهاى بى 
کیفیتى که زمان زیادى از تولیدش گذشته و مصرف کننده قبلى 
به این علت که یخچالش را به روزرســانى کرده آن را به صورت 

دست دوم فروخته است.
این سئوالم ربطى به ســئواالت قبلى ندارد 
اما به این علت کــه دغدغه برخى از مصرف 
کنندگان است مى پرسم. بنا بر تماس هاى 
مردمى که داشته ایم. شــهروندان گله مند 
هستند که تاریخ تحویل کاالها پس از فروخته 
شدن مشــخص نیست و فروشــندگان در 
تحویل کاالى فروخته شــده به تعهداتشان 
عمل نمى کنند و شکایاتى مبنى بر تأخیر در 
تحویل کاال داشــتیم. به عنوان مثال کاالیى 
پس از دو ماه که از موعد فروشش گذشته و 
تاریخ تحویل آن یک ماه قبل بوده به مشترى 
تحویل داده نشــده و این امــر چرخه اى از 
نارضایتى را براى مشــتریان ایجاد مى کند. 
این موضوع به خصوص در رابطه با برندهاى 
معروف اصفهان مثل اسنوا به عینه مشخص 

است.
بله متأسفانه در برخى از شــرکت هاى ما مشترى مدارى نیست 
و جلب رضایت مشــتریان در حالــى که باید اولیــن و باالترین 
اولویت همه  ما باشد، نیست. البته این موضوع ربطى به فروشنده 
ها ندارد و این نــوع کاالها مربــوط به بعضى از شــرکت هاى 
ماســت که قبل از اینکه تولید خود را به مرحله پایانى برســانند 
به فروشگاه هاى زیرمجموعه خود اعالم مى کنندکه کاالیشان 
را به فروش برســانند ولى کارخانه مورد نظــر، کاال را دیرتر به 
دست فروشنده مى رساند، فروشــنده گناهى نکرده ولى مصرف 
کننده مى آیــد و کاالیش را مــى خواهد. این مــورد یک مورد 
خاص اســت که در یکى از کارخانه هاى بزرگ تولیدى ما اتفاق 
مى افتد و امیدواریم که رفع شــود تا مــردم در این رابطه گله اى

 نداشته باشند.

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى اصفهان در گفتگوى اختصاصى با «نصف جهان»:

مردم هنوز به لوازم خانگى داخلى اعتماد ندارند
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حامد افضلى، معاون بین الملل باشگاه استقالل، درخصوص 
آخرین وضعیت پرونده هرویه میلیچ، گفت: مهلت 45 روزه 
پرداخت طلــب میلیچ طبق رأى، 15 مرداد اســت و ما در 
صورت پذیرفتن این رأى، باید تا آن تاریخ طلب این بازیکن 
را پرداخت مى کردیم. وى ادامه داد: بــا این حال تصمیم 
باشگاه بر این شد تا پرونده را به دادگاه CAS ببریم. طبق 
قوانین ما بیســت و یک روز پس از دریافت گراوندز رأى 
براى این کار وقت داریم که پرونده را به CAS ارجاع دهیم 
و ان شــاءا... این اتفاق رخ مى دهد و ما حقوق باشگاه را در 

آنجا پیگیرى مى کنیم.

 پس از جدایى غیرمنتظره ســینا اســد بیگى از باشــگاه 
ذوب آهن، این بازیکن به پرسپولیس پیوست که این مسئله 
با اعتراض باشگاه اصفهانى همراه شد. پرسپولیسى ها در 
این رابطه عنوان کرده اند که پیش از قرارداد با اســدبیگى 
استعالم هاى الزم از ســازمان لیگ گرفته شده و قرارداد 
او با این باشــگاه قانونى اســت. پس از اظهارنظر باشگاه 
پرسپولیس درخصوص استعالم از سازمان لیگ و قرارداد 
بدون مشکل اســدبیگى با این تیم تهرانى، محمد مهدى 
رمضانى، سخنگوى باشگاه ذوب آهن اعالم کرد: «در حال 
پیگیرى این مسئله هستیم اما سیاست باشگاه ذوب آهن در 

این خصوص، سکوت است.»

باشگاه سامپایو کوریا که در سرى B فوتبال برزیل حضور 
دارد، از جدایى «نیلسون جونیور» مدافع 30 ساله خود خبر 
داد. به نوشــته این رسانه این باشــگاه، نیلسون از یکى از 
تیم هاى ایران پیشنهادى را دریافت کرده است و به زودى 
راهى ایران مى شود. نیلسون پیشنهادش را با باشگاه برزیلى 
در میان گذاشت و آنها هم بعد از بررسى شرایط تصمیم به 
آزادسازى او گرفتند. آخرین بازى این مدافع جمعه دوهفته 
گذشته برگزار شده است. نیلســون در 65 بازى براى تیم 
سامپایو، یک گل به ثمر رسانده بود. مقصد این بازیکن به 
احتمال زیاد استقالل و پرســپولیس نیست چرا که این دو 
تیم بزرگ پایتخت پیش از این خط دفاعى خود را تقویت 

کرده بودند.

از این پس مربیانى که مى خواهند تیم هاى خود را در لیگ 
قهرمانان آســیا (ACL) هدایت کنند باید داراى مدرك 
 A پرو الیســنس باشــند. پیش تر مربیان داراى مدرك
مى توانستند هدایتگر تیم هاى خود در این بازى ها باشند. 
هر چند قبًال شاهد بودیم چند مربى ایرانى به دلیل اینکه 
مدرك A هم نداشــتند در بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا 
مجبور به حضور روى سکوها شدند. قانون جدید از سوى 
کنفدراسیون فوتبال آســیا به فدر اسیون هاى ملى ابالغ 
شده و در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و دوره بعدى 
بازى ها اعمال خواهد شد. در حال حاضر مربیان در لیگ 
برتر؛ همه از سرمربى و دستیار باید داراى مدرك A باشند. 
در آینده اى نزدیک مدرك مربیان در لیگ هاى داخلى هم 

به پروالیسنس تغییر پیدا خواهد کرد.

شبکه الکاس قطر مثل همیشه اقدام به معرفى برترین هاى 
هفته لیگ ســتارگان کرد و نکته جالب توجه تیم منتخب 
هفته نخست این لیگ، حضور محمدحسین کنعانى زادگان 
و امید ابراهیمى در تیم منتخب بود. ابراهیمى در ترکیب تیم 
الوکره خوش درخشید و کنعانى زادگان هم مدافع میانى تیم 

االهلى است که عملکرد خوبى براى تیمش داشت.

پرونده میلیچ به CAS مى رود

سکوت؛ سیاست ذوب آهن

یک برزیلى 
دیگر در لیگ برتر؟

تصمیم جدید
 ACL براى مربیان در AFC 

ایرانى ها در
 تیم منتخب لیگ قطر
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مهاجم ازبکستانى پرسپولیس مورد نظر دو باشگاه 
ذوب آهن و پیکان قرار گرفته است.

با وجود اینکه مســئوالن پرسپولیس هنوز موضع 
مشخصى درباره شــرزود تمیروف نگرفته اند، این 
بازیکن ازبکستانى با پیشــنهادهایى از لیگ ایران 

مواجه شده است.
تمیروف اگرچه در بازى هاى دوستانه پرسپولیس 
عملکرد خوبى داشته اما چند شب پیش و بعد از دیدار 
سرخپوشــان با تیم ملى امید خداحافظى عجیبى 
با هواداران داشــت. البته مسئوالن پرسپولیس در 
اظهارنظرهاى خود جدایى ایــن مهاجم ازبک را 
تکذیب و اعالم کردند که او از مسائلى دلخور بوده 

و این سوءتفاهم ها حل شده است.
با این وجود اما بحث جدایى تمیروف از پرسپولیس 
هم ادامه دارد. سرخپوشان پایتخت به دنبال جذب 
مهاجم خارجى هســتند و گفته مى شود در صورت 
اضافه شــدن یک بازیکن در خــط حمله، یحیى 

گل محمدى به تمیروف اجازه جدایى خواهد داد.
در چنین شرایطى دو باشــگاه ذوب آهن و پیکان 
براى جذب تمیــروف اقداماتى انجــام داده اند. با 
وجود مذاکرات مســئوالن ذوب آهــن و پیکان با 
پرسپولیســى ها، یحیى گل محمدى هنوز پاسخ 
مشــخصى درباره جدایى این بازیکن نداده و همه 
چیز را به روزهــاى آینده و روند نقــل و انتقاالت 

تیمش منوط کرده است.
با ایــن تفاســیر اگر جدایــى تمیروف 

ازبکســتانى از پرســپولیس قطعى شــود، به 
احتمال فراوان شــاهد ادامه حضور این مهاجم 

در لیگ برتر ایران خواهیم بــود؛ جایى که او یا در 
تهران با پیراهن پیکان ادامه خواهد داد و یا اینکه 
به اصفهان مــى رود و زیرنظر مهــدى تارتار کار

 خواهد کرد.

د نظر دو باشگاه 

س هنوز موضع
نگرفته اند، این 
ى از لیگ ایران 

تانه پرسپولیس
ش و بعد از دیدار 
حافظى عجیبى 
نپرسپولیس در 
ازبک را  مهاجم
ئلى دلخور بوده 

فاز پرسپولیس 
ت به دنبال جذب 
ى شود در صورت 
ط حمله، یحیى 

ى خواهد داد.
بآهن و پیکان 
جــام داده اند. با 
هــن و پیکان با 
دى هنوز پاسخ

کننداده و همه 
انتقاالت  ــل و

روف
ى شــود، به 
ر این مهاجم

جایى که او یا در 
د داد و یا اینکه 
ــدى تارتار کار

رقابت ذوب آهن و پیکان براى 
جذب مهاجم سرخ ها

پرسپولیس در اولین بازى خود در لیگ پیش رو تعدادى از نفرات خود را در اختیار ندارد.
تیم پرسپولیس در چارچوب هفته اول دوره بیســت و دوم لیگ برتر، در شرایطى روز 22 مرداد در 

اصفهان به مصاف ذوب آهن خواهد رفت که تعدادى از بازیکنان خود را در اختیار نخواهد داشت.
وحید امیرى طبق پیش بینى هاى قبلى بى شک در هفته اول غایب بزرگ سرخ ها خواهد بود و به 
جز او، حامد پاکدل نیز قادر به همراهى سرخ ها نیست. آن هم در روزهایى که به نظر مى رسد جذب 
مهاجم خارجى قطعى شده و طى چند روز آینده بازیکن مورد نظر یحیى گل محمدى وارد تهران 

خواهد شد و احتماًال جاى او را در این بازى خواهد گرفت.
وحدت هنانوف دیگر بازیکن مصدوم پرسپولیس است که غیبتش در بازى با ذوب آهن قطعى اعالم 
شده است. هنانوف که حضورش در پرسپولیس خالف تمیروف قطعى به نظر مى رسد، در تمرینات 
پیش فصل در پست هافبک دفاعى و دفاع میانى آزمایش شد و به نظر مى رسد براى فصل آینده 
قرار است در پست هافبک دفاعى راهى میدان شود. حاال باید دید او در هفته دوم براى سرخ ها به 

میدان مى رود یا نه.
به جز امیرى، پاکدل و هنانوف که مصدوم هستند، امید عالیشــاه نیز به علت محرومیت در بازى 
حساس پرسپولیس در ورزشگاه فوالدشــهر غایب خواهد بود تا گل محمدى تا به اینجاى کار، با 

آگاهى از چهار غایب، تیمش را براى این بازى ارنج کند. 
هرچند شنیده مى شود بازگشت پاکدل به تمرینات در آستانه بازى با ذوب آهن و در فاصله 48 ساعت 
تا این بازى محتمل است اما با شناختى که از گل محمدى مى رود بعید است با توجه به دورى او از 

تمرینات، در بازى با ذوب آهن حضور داشته باشد.

رئیس فدراسیون پزشکى ورزشى گفت: تفاهمنامه بین این فدراسیون با ایفمارك به امضا مى رسد و 
با این تفاهمنامه، برخى تیم ها با هماهنگى ایفمارك مى توانند تست هاى پیش فصل را در هیئت هاى 

پزشکى ورزشى استان  خود انجام دهند.
غالمرضا نوروزى در تشــریح انتقادات اخیر از رویه انحصارى ایفمارك و نگاه درآمدزایى این مرکز  
بیان کرد: بعد از مصاحبه اخیرى که با یکى از خبرگزارى ها درخصوص عملکرد ایفمارك داشــتم، 
با متولیان این مرکز صحبت کردم. هیئت رئیسه ســازمان لیگ فوتبال مصوبه اى داشته تا تمامى 
تست هاى پیش فصل بازیکنان لیگ برتر،  لیگ دسته اول و دسته دوم فوتبال در ایفمارك انجام شود. 
طى پیگیرى هایى که داشتم، این یک تصمیم داخلى است و تأکیدى از سوى فیفا یا مراجع بیرونى 
نداشته است. این تصمیم توسط سازمان لیگ گرفته شده و برخى تیم ها مدعى بودند که ایفمارك 
جواب آزمایشات را نمى دهد. اما وقتى سئوال کردم به من اعالم شد بعد از دو هفته جواب آزمایشات به 
تیم ها اعالم مى شود. در واکنش به این انتقاد تیم ها که گفته بودند هزینه آزمایشات را از آنها مى گیرند 
هم ایفمارك تأکید کرد که سازمان لیگ هزینه ها را از محل درآمدزایى و اندوخته تیم ها کم مى کند 

و هیچ پول نقدى از تیم ها گرفته نمى شود. 
او افزود: البته در صحبتى که با دوستان داشتیم تأکید کردیم چه ضرورتى دارد که تیم ها براى انجام 
تست ها حتماً باید به تهران مراجعه کنند؟ لذا درخواست کردیم براى استان هایى که دو الى سه نماینده 
در لیگ هاى فوتبال دارند، ترتیبى اتخاذ شود تا تســت ها در داخل استانشان انجام شود. در همین 
راستا مقرر شد تفاهمنامه اى بین فدراسیون پزشکى ورزشى و ایفمارك به امضا برسد تا این مجوز به 
هیئت هاى پزشکى ما در سراسر کشور داده شود و تیم ها بتوانند با هماهنگى ایفمارك معاینات را در 

استان هاى خود انجام دهند.

سرمربى تیم فوتبال فنرباغچه بار دیگر تأکید کرد که تیمش نیازى به مهاجم جدید ندارد و به بازیکنان 
فعلى خود اعتماد دارد.

بحث حضور مهدى طارمى در تیم فنرباغچه ترکیه چند ماهى است که در رسانه هاى این کشور مطرح 
مى شود.

خورخه ژسوس چند روز پیش نخستین واکنش را به این خبر داشت و اعالم کرد که باوجود تأیید توانایى 
فنى طارمى، به مهاجم ایرانى پورتو نیازى ندارد.

اما تکذیب ژسوس در کنار ضعف خط حمله فنرباغچه در دیدار با دیناموکیف در مرحله دوم انتخابى لیگ 
قهرمانان اروپا باعث شد تا دوباره بحث تقویت خط حمله فنرباغچه مطرح شود.

در همین ارتباط «یاگیز صابونچوغلو» خبرنگار سرشناس ترکیه اى مدعى شد فنرباغچه همچنان بحث 
جذب طارمى را دنبال مى کند و مدتى دیگر منتظر جواب باشگاه پورتو و این بازیکن مى ماند.

ساعاتى بعد از این ادعا، خورخه ژسوس بار دیگر مجبور به تکذیب خبر جذب طارمى و هر مهاجم دیگرى 
شد. ژسوس در یک نشست خبرى در واکنش به اینکه جذب مهاجمانى چون طارمى، دمبله یا سورلوث در 
دستور کار باشگاه فنرباغچه است، گفت: ما مقابل دیناموکیف سه چهار موقعیت واضح گلزنى داشتیم اما 
نتوانستیم از این موقعیت ها استفاده کنیم. ما باید آن بازى را پشت سر بگذاریم. پشت سر گذاشتن براى ما 

سخت است. در هر دو بازى خوب بازى کردیم. واقعاً خوب بود تا اینکه اسماعیل کارت گرفت. 
وى ادامه داد: ما قبًال، ژائو پدرو را جذب کردیم. همچنین به مهاجمان دیگرى که داریم تکیه مى کنیم. ما به 
روسى، کینگ، بریشا و سردار اعتماد داریم. آنها با تمرین بهبود خواهند یافت. االن تیم خوبى داریم. چیزى 

که در حال حاضر با آن سروکار داریم این است که یک دروازه بان دیگر جذب کنیم.

غیبت ستاره هاى سرخ برابر ذوب آهن

تیم ها به جاى ایفمارك 
در هیئت استان خود تست مى دهند

سرمربى فنرباغچه بازهم جذب طارمى 
را تکذیب کرد



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى بنــده خدا، به عیــب جویى گناهکار مشــتاب ، شــاید خداونــد او را 
آمرزیده باشد و از خردك گناهى هم که کرده اى، ایمن منشین، بسا که 
تو را بدان عذاب کنند. هر کس از شما که به عیب دیگرى آگاه است، 
باید از عیب جویى باز ایستد. زیرا مى داند که خود را نیز چنان عیبى 
هست. باید به سبب عیبى که دیگران بدان مبتال هســتند و او از آن در 
امان مانده است، خدا را شکر گوید و این شکرگزارى او را از نکوهش   

موال على (ع)دیگران به خود مشغول دارد.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
 به شماره  4010/1011

 (شماره 2001001188000025 در سامانه ستاد)

آگهى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان چینى و بلور و 
لوستر شهرستان اصفهان (شماره: 1401/587 تاریخ: 1401/5/10) 

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

 IR 330100004101101430230298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا
 نزد بانک مرکزي در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه: کلیــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دریافــت و تحویــل 
اســناد تــا مبادله قــرارداد، بــا مراجعــه بــه "ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد)" بــه آدرس
 www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس بــا کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداري روزهاي کاري با 

شماره:031-36270820)
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ســاعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 11 /1401/05 تا ســاعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 

 1401/05/20
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه 
مورخ 1401/05/31 در" سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت(ستاد)" بارگذاري و نسخه فیزیکی(شامل ضمانتنامه و یک حلقه 
CD اسناد) نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ  1401/06/01- سالن کمیسیون معامالت ساختمان 

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمناًمی توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir

به استناد ماده (11) آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام 
صنفى)، از اعضاى اتحادیه صنف فروشندگان چینى و بلور و لوستر شهرستان اصفهان دعوت مى شود با همراه داشتن اصل پروانه کسب (دائم 
یا موقت) یا کارت شناسایى معتبر، روز شنبه مورخ 1401/5/29 از ساعت 8 الى 12 به ساختمان شماره 2 اتاق اصناف مرکز استان به نشانى: 
خیابان مصلى (آب250)ـ  انتهاى خیابان نیکبخت شرقى مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات، از بین داوطلبان حائز شرایط، اشخاص مورد 

نظر خود را (باتوجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر) انتخاب نمایند. 
*** اسامى داوطلبان به ترتیب حروف الفبا مى باشد *** 

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى: 
 * اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه اداره مى شوند. تعداد اعضاى هیأت  مدیره منتخب اعضاى اتحادیه، پنج نفر اصلى و 
دو نفر على البدل براى اتحادیه هاى کمتر از هزار واحد صنفى عضو و هفت نفر اصلى و سه نفر على البدل براى اتحادیه هاى داراى بیش از هزار 

واحد صنفى عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون) 
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبى آراى مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر 
و یک نفر خزانه دار تعیین مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتى براى انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و 

على البدل) برگزار مى شود. (ماده 23 قانون) 
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین 

مى شود. (تبصره 3 ماده 23 قانون)
* براساس بند (1) ماده (19) آئین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزارى انتخابات معترض باشند، مى توانند ظرف مدت سه 

روز کارى پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند. 
* براساس ماده (17) آئین نامه، انتخابات اتحادیه هاى در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابى به 
حد نصاب مذکور، هیأت اجرایى مکلف است مطابق ماده (11) این آئین نامه نسبت به برگزارى فراخوان و برگزارى انتخابات نوبت دوم با حضور 
حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت 20 روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابى به حد نصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت 

به ادغام اتحادیه اقدام نماید. 
* براساس تبصره ماده (12) آئین نامه، در صورت درخواست داوطلبان، هیأت اجرایى موظف است فهرست اعضاى داراى پروانه کسب و نشانى 

واحدهاى صنفى آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتى، در اختیار آنان قرار دهد. 
* براساس تبصره (4) ماده (6) آئین نامه، افراد زیر نمى توانند در اولین انتخابات بعدى اتحادیه داوطلب شوند: 

1ـ اعضاى معزول هیأت مدیره. 
2ـ اعضاى هیأت مدیره یا داوطلبانى که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزارى انتخابات شده است.

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان
هیأت اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

م.الف :  1359209

مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهمناقصه (ریال)

4010/1011
خرید یراق االت خط  400 
کیلوولت دو مداره سپاهان- 

جی
1,815,000,000

پیشنهاددهنده بایستی تولید کننده داخلی یراق آالت موضوع مناقصه باشد
ارائه گواهی تایپ تست جهت حداقل یک تیپ از آرایش زنجیره یراق آالت کششی و یک تیپ از 

آرایش زنجیره یراق آالت آویزي هادي A CSR -CURLEW \GS و زنجیره 
یراق آالت سیم هاي محافظ هواییAW    8# 7 و OPGW & ۱۲mm موضوع مناقصه که 
از آزمایشگاههاي مرجع(داراي تاییدیهILAC)  و یا معتبر مورد تایید شرکت توانیر، که مطابق با 
آخرین ویرایش استانداردهاي IEC61284 وIEC61854 و IEC61897اخذ گردیده باشد.

نوبت دومنوبت دوم

شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد پروژه الیروبى رودخانه هاى شهرستانهاى شهرضا، نطنز و کاشان را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى با ارزیابى کیفى 
به روش فشرده و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت 
به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان 

فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: : 86,928,304,522 ریال (هشتاد و شش میلیارد و نهصد و بیست و هشت میلیون و سیصد و چهار هزار و پانصد و بیست و دو ریال) و بر مبناى فهارس بهاى واحد 

پایه رشته آبیارى و زهکشى سال 1401 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 4,346,415,226 ریال (چهار میلیارد و سیصد و چهل و شش میلیون و چهارصد و پانزده هزار و دویست و بیست و شش ریال) و نوع آن از 

تضمینهاى معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتى مورخ
 94/9/22 مى باشد.

اعتبار پروژه: تأمین مالى توســط مناقصه گزار (کارفرما) و نوع اعتبار طرح اعتبارات جارى (هزینه اى) شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان و محل تامین اعتبار از منابع 
داخلى است. 

شــرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه معتبر 
صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد.

محل اجراء : براساس اولویت بندى و شرایط سیالبى شهرســتان هاى محل اجرا تعیین مى گردد. از این رو در ابتداى اجراى قرارداد شهرستان هاى شهرضا، نطنز و کاشان
 مى باشد. محل دقیق اجراى پروژه ها در محدوده هاى ذکر شده با توجه به اولویت هاى مطرح شده از سوى کارفرما در زمان اجرا به پیمانکار اعالم خواهد شد.

 مدت اجراء 7 ماه شمسى است.
مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه 3 ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.

نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت:
الف) نماینده کارفرما و مجرى طرح: شرکت آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان شماره دو- معاونت حفاظت و بهره بردارى.- ب)
دستگاه نظارت (مشاور): شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن  به نشانى اصفهان- ملک شهر- خیابان گلستان نبش صفائیه-مجتمع تجارى ادارى گستان- واحد 13 و 14
شرایط مناقصه گران: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه معتبر 

صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد.
تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ:

کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران 
جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه (به شماره فراخوان فوق) مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى 

و مناقصه و ارسال پاسخ ارزیابى کیفى و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى آب منطقه اي اصفهان- کدپستى 8164676473 - صندوق پستى391 

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان

آگهی فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى کیفى (روش فشرده)
(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  2001001205000030)

آ نوبت  دومنوبت  دوم

م.الف:  1358666

بدین وسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکســته هرمز ذوالفقارى در نظر دارد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
شهر جدید بهارستان – خ ایثار جنوبى – خیابان بالل – کوچه دامنه – پالك 23 – طبقه همکف با کد پستى 8143154143 مجتمع مسکونى پنج واحدى را از طریق مزایده 

به فروش برساند:
مشخصات واحد آپارتمان:

1- واحد مذکور داراى پالك ثبتى 2187/8469 بخش 6 اصفهان مى باشد.
2 -مساحت کل واحد 191 متر مربع

3- سه دانگ مورد مزایده داراى یک جلد سند رسمى مالکیت به شماره ثبت 31042 صفحه 183 دفتر 102 با مالکیت آقاى هرمز ذوالفقارى 
قیمت پایه مزایده:

ارزش پایه مزایده ششدانگ مبلغ 19،100،000،000 ریال مى باشد.
ارزش پایه مزایده سه دانگ از ششدانگ مبلغ 9،550،000،000 ریال مى باشد.

زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 1401/06/15 ساعت 11
مکان مزایده: چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت – نبش کوچه 6 (ژاله) اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 1401/06/15 ساعت 11
مکان مزایده: چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت – نبش کوچه 6 (ژاله) اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

تلفن: (36611086)
شرایط مزایده:

1- فروش، نقدى و اقساطى است که مبلغ 5٪ نقد در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین 
مى گردد. (حداکثر مهلت سه ماه مى باشد)

IR110100004061012907670593 2 - کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره
 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل

 از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.
3- پیشنهاد ها در ساعت ..10.... صبح روز مقرر برسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.

4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است.
5- در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود 

خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا مى شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید از محل شرکت، مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید از محل 
در روز واحد فراهم گردد.

مجید باغستانى -معاون قضائى رئیس کل دادگسترى استان اصفهان  و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى استان اصفهان 

آگهى تجدید مزایده

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى بدنه سازى مسیل به شماره 2001094734000031 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

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

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

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/06

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/27
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/06

ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/06/07
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 

ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى به مبلغ 675,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى، 03145225200
سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر 

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)
فراخوان عملیات اجرایى بدنه سازى مسیل

چاپ دومچاپ دوم

م. الف:1357752

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى احداث پارك با اولویت فاز اول پارك محله اى 
خیرین مدرسه ساز به شماره 2001094734000032 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 

نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى به مبلغ 980,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى 03145225200

سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر 

     مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول) فراخوان عملیات اجرایى
 احداث پارك با اولویت فاز اول پارك محله اى خیرین مدرسه ساز

اق
چاپ دومچاپ دوم

م. الف:1357749

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/06
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/26

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/06
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/06/07

اسامى داوطلبان هیأت مدیره
8ـ محمود صاعد1ـ سیدمهدى بروجردى

9ـ محمد فتاحى خوراسگانى2ـ محمدجواد بینا
10ـ حمید کاظمى نیا3ـ حامد نیکنى

11ـ محمود ملک4ـ مهدى سیدطراح
12ـ اسداله نادى5ـ محمدعلى شاهین
13ـ رامین یوسفى6ـ محسن شکوهیان

7ـ علیرضا شیرانى 
اسامى داوطلبان بازرس

1ـ سید منصور امیرى                      2ـ منصور مدیرزاده                      3ـ امیرحسین مولوى زاده
* تعداد مورد نیاز *

هیأت مدیره: پنج (5) نفر اصلى ـ دو (2) نفر على البدل                  بازرس: یک(1) نفر اصلى ـ یک (1) نفر على البدل


