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جیب خانواده ها را 
خالى نکنید

از جى تا درچه با 
اتوبوس سریع السیر

رشد اهداى خون اصفهانى ها 
در تاسوعا و عاشورا

ترس و لرز منارجنبان 
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قطع برق و گره کور ترافیک
3

انتخاب رئیس شوراى شهر 
آران و بیدگل 

اجراى آسفالت حفاظتى 
در50 کیلومتر از راه هاى 
روستایى خور و بیابانک

اتمام آسفالت ریزى «بلوار 
معلم» خوانسار
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گیاه آلوئه ورا 
و پیشگیرى از 

دیابت

در سوگ فرش دستباف
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ایران نام 
افغانستان را باالى   

k2 برد

 از آنجا کــه آلوئه ورا قادر اســت آنزیم هــاى موجود در 
پانکراس را فعال کند، مى تواند 
در افــرادى که دچــار دیابت 

و هیپوگلیسمى هســتند نیز به تعادل و 
تنظیم قند خون کمک کند...

فداکارى کوهنورد مبارکه اى در بازگرداندن جســد 
کوهنورد افغانســتانى پس از فتح پر تلفات ترین قله 

جهان با قدردانى شهروندان افغانستان همراه شد.
ایمان احمدپــور، کوهنــورد و مدرس فدراســیون 
کوهنوردى گفت: k 2 دومین قله  بلند دنیا بعد از اورست 
است و صعود به این قله را بدون کمک باربر و کپسول 

اکسیژن انجام دادم.
وى با بیان اینکه برنامه ریزى صعــود انفرادى بدون 

اکسیژن به قله k 2  فرایند...

حادثه مشابه امامزاده داوود در اصفهان هم تکرار مى شود؟حادثه مشابه امامزاده داوود در اصفهان هم تکرار مى شود؟
رئیس گروه آب زمین شناسى سازمان زمین شناسى پاسخ مى دهد؛رئیس گروه آب زمین شناسى سازمان زمین شناسى پاسخ مى دهد؛

3

چرا بازار جهانى از فرش ایرانى خالى شده است؟

قائدى باالخره
 به تیم مجیدى نرفت

مدیر باشــگاه اتحاد کلباء اعالم کرد جذب مهاجم ایرانى شــباب 
االهلى منتفى است.فرهاد مجیدى، ســرمربى سابق استقالل در 
این فصل هدایت تیم اتحاد کلباء را برعهده دارد و در یک ماه گذشته 
تالش زیادى کرد تا مهدى قائدى، مهاجم ایرانى شباب االهلى را به 

خدمت بگیرد...
6

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

صعود متفاوت کوهنورد مبارکه اى
 به ُکشنده ترین قله جهان

مرگ و میرقوچ ها 
درکاله قاضى 
صحت دارد؟

چهارباغ  میزبان جوانان بیکار شده است
زخمى که مرهم نشده است

6
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علیپور فصل را علیپور فصل را 
با گلزنى آغاز کرد

«خیام» به مدار 500 کیلومترى زمین پرتاب شد نکات الزم در هنگام خرید گوشى دست دومجهان نما خسارت شدید سیل هفته جارى به فریدونشهرتکنولوژى مصرف روزانه آجیل فشار خون را کاهش مى دهداستان سالمت

رئیس کل سازمان نظامرئیس کل سازمان نظام
پرستارى تشریح کرد؛پرستارى تشریح کرد؛

سالروز شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) تسلیت باد

7

ایر
افغانست
2
فداکارى کوهنورد م
کوهنورد افغانســتان
جهان با قدردانىشه
ایمان احمدپــور، کو
k2 :2کوهنوردى گفت
استو صعود به این
اکسیژن انجام دادم.
وى با بیان اینکه برنا
k2 ف 2اکسیژن به قله

ز ىزب رز ز رررزى رىى رزى ز ى ز ب
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ـت آنزیم هــاى موجود در
د 
 

و ول و ه تعاد

نکاتالزمدپرتابشد

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد 
قانون برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1401/06/06 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد 
فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان- خیابان ارتش- روبروى خانه معلم شماره یک- امور 
برق منطقه 5- طبقه دوم- دفتر امور 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 34122252 واحد مناقصات و خرید – خانم زمانى و جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شــرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34122240 دفتر مهندسى تماس 

حاصل فرمائید.
جهت انجــام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021، دفتر ثبت نــام: 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 نشــانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه ســوال 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 اعضاى 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 انقضاى مهلت 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. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
تاریخ توزیع موضوع مناقصه تجدید شدهالکترونیکى دولت (ستاد)

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت بارگذارى 
و تحویل پاکت ها

بازگشایى اسناد 
ارزیابى کیفى

بازگشایى 
پاکت هاى 
مناقصه

مبلغ تضمین

40114029-22001094146000007
نیرورسانى به متقاضیان، بهینه سازى و رفع 
حریم و اصالح ساختار شبکه هاى توزیع در 

محدوده امور برق منطقه 5 (بسته 10)
1401/05/201401/05/251401/06/061401/06/071401/06/091,927,361,238

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران در نظر دارد از طریق برگزارى مناقصه عمومى 
تأمین پالت چوبى مورد نیاز شش ماه خود را به سایزهاى مندرج در اسناد مناقصه 

به پیمانکار/ سازندگان واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند حداکثر تا تاریخ 1401/05/29 جهت دریافت اسناد مناقصه 
  www.irefco.ir به وب سایت رسمى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران به نشانى
مراجعه و یا به آدرس شرکت به نشانى اصفهان کیلومتر 52 جاده مبارکه مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 52543740-031 داخلى 204 
تماس حاصل فرمایند. ضمنًا پیشنهاد دهندگان مى بایست ظرف تاریخ مذکور 
نسبت به عودت اسناد تکمیل شده به دبیرخانه حراست فرآورده هاى نسوز ایران 

اقدام نمایند. 
روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

آگهى مناقصه عمومى  نوبت اول
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10 هزار پرستار

تأخیر 6 ماهه در تحویل 
خودروهاى سایپا

خبرخوان
دعواى سهمیه ها باال گرفت

  برترین ها |همزمان با اعــالم نتایج کنکور 
سراسرى که با حواشى بســیارى همراه بود، حاال 
خبر افزایش ظرفیت پزشکى خبرساز شده و واکنش 
کاربران شــبکه هاى اجتماعى را به دنبال داشته و 
صداى مخالفان افزایش ظرفیت هــا را بلند کرده 
است. آنان اعتقاد دارند سیســتم آموزشى کشور 
توانایى ایجاد ظرفیت جدید براى این رشته را ندارد 
و به عکس برخى داوطلبان از اینکه تعداد پذیرفته 

شدگان باال رفته خوشحالند.

دختر «بهار» درگذشت
  ایرنا |دختر ملک الشــعراى بهار درگذشت. 
غزل جمشــیدى، خواهــرزاده ملک پروانه بهار با 
انتشار عکسى در صفحه اینستاگرامش، این خبر را 
با شعرى از آن ادیب بزرگ اعالم کرد که «آن شمع 
دل افروز از خانه من رفت، پرواى گلم نیســت که 
پروانه من رفت». پروانه بهار که نام کاملش «ملک 
پروانه» است در سال 1307 به دنیا آمد. با درگذشت 
پروانه، حاال فقط ششــمین و کوچک ترین فرزند 
ملک الشعرا از او به یادگار مانده است؛ ملک چهرزاد 
که در تهران زندگى مى کند. پروانه بهار سال ها پیش 

به آمریکا مهاجرت کرد.

نقش بى نظیِر دنبه!
نــت  و معا   روزنامه همشهرى |
حقوقى و فنى مالیاتى سازمان امور مالیاتى با انتشار 
اطالعیه اى عرضه انواع گوشــت و فرآورده هاى 
گوشتى دام هاى سبک و ســنگین و قطعات بدن 
آنها ازجمله دنبه را به استناد بند الف قانون مالیات بر 
ارزش افزوده مصوب سال 1400 از پرداخت مالیات 
و عوارض معاف کرد. بر این اساس، عرضه کنندگان 
گوشت از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
معاف شده و این هزینه که به طور معمول از جیب 
خریداران و مصرف کنندگان خرد پرداخت مى شد، 
حاال از قیمت گوشــت و فرآورده هاى گوشتى کم 

مى شود. 

«مختارنامه»
پربیننده ترین شد! 

در شرایطى که پخش این   کافه سینما |
بار «مختارنامه» از مرداد امسال آغاز شده، «مرکز 
تحقیقات صدا و سیما»، نام این سریال را به عنوان 
پرتماشاگرترین سریال تکرارى نیمه  دوم تیر ماه، 
منتشر کرده اســت! از میان سریال هاى تکرارى، 
سریال «مختارنامه» از شــبکه آى فیلم با 14/5 
درصد مخاطب، پر بیننده ترین ســریال تکرارى 
بوده  است. همچنین 90/9 درصد بینندگان سریال 
«مختارنامه» از این سریال در حد «زیاد» رضایت 

داشته اند.

دلیل کمبود دستمال کاغذى
  ایلنا| عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى 
ایران دلیل کمبود دســتمال کاغذى و پوشاك در 
بازار را به غیراقتصادى بودن تولید این محصوالت 
در کشور نسبت داد و افزود: تولیدکنندگان در تأمین 
مواد اولیه بــا چالش هاى جدى درگیر هســتند و 
همچنین بعد از فروش کاال خریداران به موقع پول 

پرداخت نمى کنند. 

 جاده ها علیه یوز ایرانى
  تسنیم |  یک پژوهشگر حیات وحش و 
فعال محیط زیست با ابراز تأسف از سانحه تصادف 
منجر به تلف شدن توله یوز آسیایى در محور میامى-
عباس آباد، افزایــش دوربین هاى نظارتى کنترل 
سرعت در زیستگاه توران در این محور را خواستار 
شد. کامبیز برادرانى اظهار کرد : این هشتمین یوزى 
است که در یک دهه اخیر در کشور بر اثر تصادف از 
بین رفته اســت. این فعال محیط زیست افزود: به 
عنوان پیشنهادى بینابینى مى توان در طراحى فنس 
به شکلى عمل شود که با استفاده از رنگ هایى جلب 

توجه کرده و مانع برخورد حیوانات با آن شوند.

چون گذر زمان
به نفع ایران است

ا با توجه به جمیع جهات،    روزنانمه ایران |
«تحوالت بین المللى» در صحنه جنگ اوکراین و 
تایوان، کمبود انرژى و افزایــش تقاضا در ماه هاى 
آینده، افزایش قیمت ها و تبعات سیاسى، اقتصادى و 
امنیتى آن، «توان داخلى» در خنثى سازى تحریم ها، 
گشایش روابط با کشورهاى خارج از بلوك غرب و 
همچنین افزایش توان هسته اى جمهورى اسالمى 
ایران و تحقق بیشــتر اهداف دفاعــى و منطقه اى 
حکایت از این دارد که زمان بــه نفع ایران در حال 
سپرى شدن است. طى روزها و هفته هاى آتى شاهد 
خواهیم بود که اهرم هاى طرف غربى تأثیرگذارى 
خود را بیشتر از دســت خواهند داد و فشار ایران بر 

طرف غربى سنگین تر خواهد شد. 

برخى دشوارى ها
وجود دارد 

  انتخاب| «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه 
در سازمان هاى بین المللى مســتقر در «وین» در 
خصوص روند مذاکرات گفت که گرچه دالیلى براى 
احیاى برجام وجود دارد اما جزییات دشوار است. وى 
در صفحه توییترى خود در این خصوص نوشت: در 
حقیقت منظورم این است که تمام دالیل با احترام 
به تمامى طرف هاى توافق هســته اى از جمله در 
وهله اول ایران، براى احیاى برجــام وجود دارد و 
مثل همیشه دشوارى هایى در جزییات وجود دارد. 
اولیانوف همچنیــن در توییت دیگرى در خصوص 
دور فعلى مذاکــرات وین گفــت: «تصمیمات در 
پایتخت هاى طرف هاى برجام گرفته مى شود. آنها 

تصمیم مى گیرند.»

چین به تایوان
حمله نمى کند

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) مى گوید   مهر |
حتى پس از سفر جنجالى رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان، همچنــان باور دارد که چین تا دو 
سال آینده به این جزیره حمله نظامى نخواهد کرد. 
کالین کال اعالم کرد ارزیابى واشنگتن از زمانبندى 
چین براى حمله نظامى به تایوان تغییرى نکرده و 
همچنان اعتقاد دارد که پکن تا دو سال آینده قصدى 
براى تصرف نظامى تایوان ندارد. وى در پاســخ به 
اینکه آیا پس از سفر نانسى پلوسى به تایوان، ارزیابى 
پنتاگون از اینکه چین طى دو سال آینده به تایوان 
حمله نظامــى نخواهد کرد، تغییرى کرده اســت؟ 

گفت: خیر.

چیزى به این اسم ها نداریم! 
وزیــر ارتباطــات و فناورى   اعتماد آنالین |
اطالعات درباره آخریــن وضعیت «طرح صیانت» 
گفت: چیزى هنــوز به نام طــرح صیانت تصویب 
نشده و چیزى به این اسم نداریم. یک عده باالخره 
جوسازى مى کنند، بازى مى کنند، نان مى خورند و اِال 
چیزى تصویب نشده است که بخواهد اجرایى شود. 
عیسى زارع پور درخصوص آخرین وضعیت «اینترنت 
ملى» هم گفت: چیزى به اسم اینترنت ملى نداریم.

واکسن که سوهان نیست!
 نامه نیوز | اظهارات اخیر حســن روحانى 
در دفاع از عملکرد دولتش و گالیه از ممانعت براى 
احیاى برجام با واکنش تند روزنامه «کیهان» روبه 
رو شده است. این روزنامه با انتشار بخشى هایى از 
سخنان روحانى نوشت: در مورد ادعاى خرید 200 
میلیون دوز واکسن، کافى اســت به یاد آوریم که 
شخص آقاى روحانى ادعا مى کرد «واکسن کرونا، 
سوهان قم نیســت که فراوان باشد» و على ربیعى، 
ســخنگوى دولت وى ادعا کرده بــود «نپذیرفتن 
لوایح مرتبط با  مانع واردات واکســن شده است». 
دقیقًا ســال گذشــته در همین موقع آمار تلفات و 
مبتالیان کرونا رو به افزایش بــود و دو هفته بعد، 
مرگ 709 نفر در یک روز، رکــورد قربانیان روزانه 

کرونا را شکست. 

رئیس کل ســازمان نظام پرستارى، در مورد وضعیت 
جذب نیروهاى طرحى وزارت بهداشــت، توضیحاتى 

ارائه داد.
محمد میرزابیگى گفت: در زمــان اوج کرونا به بیش 
از 10 هزار نفر نیروهاى طرحى بــا وجود اینکه طرح 
آنها به اتمام رسیده بود و مى توانستند استراحت یا کار 
دیگرى را شــروع کنند گفته شد که دوره دیگرى را با 
مزایاى طرحى مشغول کار شوند و در واقع این نیروها 
به سربازى مى مانند که دوره ســربازى آنها به پایان 
برسد و به آنها گفته شود یک دوره دیگر با همان حقوق 
و مزایا به عنوان ســرباز آن هم در خــط مقدم جبهه 

مشغول شود.
میرزابیگــى ادامه داد: کرونا تمام نشــده اما فروکش 
کرده و شایسته نیست که در حال حاضر که وضعیت 
بهبود پیــدا کرده جواب ایثــار نیروها را بــا تعدیل و 
اخراج بدهیم.  وى یادآور شــد: به عقیده ما این نیروها 
امتحانشان را در دوران کرونا پس دادند چون یک بار 
دیگر مجدداً با حقــوق و مزایاى طرحى کار کردند اما 
متأسفانه وزارت بهداشت با فروکش کردن کرونا 10 
هزار نفر از این نیروها را به اجبار خانه نشــین کرد، در 
حالى که با کمبود بیش از 150 هزار پرستار در کشور

 مواجه هستیم.

شرکت خودروسازى سایپا استارت حذف قرعه کشى برخى 
محصوالت خود را زده اســت. حاال مدتى است که سایپا 
خودروهاى کوییک، ساینا، شــاهین و وانت پراید را بدون 
قرعه کشى مى فروشد و صرف ثبت نام در سایت این کارخانه 
کافى است. متقاضیان مى توانند تا زمان اتمام ظرفیت فروش، 
اقدام به ثبت نام و خرید خودروى مورد نظر کنند. این شرکت 
خودروسازى اعالم کرده که در این طرح به همه افرادى که 
ثبت نام کرده اند، پس از تکمیل وجه خودرو تحویل مى دهد.

به نظر مى رســید این خودروهایى که از فرایند قرعه کشى 
خارج شــده اند، به میزان تولید کافى رســیده و خودروساز 
مشکلى در تولید و تأمین قطعاتش ندارد. اما عملکرد سایپا 

حتى در تحویل این خودروها که در سال گذشته با قرعه کشى 
به فروش رسیده اند، با تأخیر و مشکالتى همراه است. برخى 
از مشتریان مى گویند این شرکت خودروسازى همچنان در 

تحویل محصوالت خود تأ خیر دارد. 
گفته مى شود افرادى که از این خودروسازى در سال گذشته 
و در قرعه کشــى خودروى کوییک اس خریدارى کرده اند، 
حتى پــس از تکمیل وجه، خودرویى به آنهــا تحویل داده 
نشده است. این افراد مى گویند هنگامى که از شرکت سایپا 
پیگیرى مى کنیم، این شرکت بهانه کمبود قطعه را مى آورد. 
در حالى که در تولید ســایر محصوالتش با چنین مشکلى

 همراه نیست.

دریا قدرتى پور
برخى سیاست ها و رخدادهاى داخلى و خارجى، افزایش 
رقباى جهانى، کپى بردارى از طرح ها، نوسانات ارزى، 
وجود مشتریان خاص و ظهور رقبایى مانند افغانستان، 
چین، نپال، ترکیه، افغانستان و پاکستان در کنار تحریم 
ها از عواملى است که صادرات فرش دستباف ایران را 

به کما برده است.
شلیک نهایى به صادرات این کاالى ارزآور از سه دهه 
پیش آغاز شد؛ زمانى که صادرات فرش دستباف ایران، 
هم از لحاظ ارزشــى و هم از لحاظ حجمى روند نزولى 

شدیدى پیدا کرد.
به روایــت آمارها، زمانى ایران ســهم 80 درصدى در 
صادرات فرش دستباف جهان را در اختیار داشت اما در 
حال حاضر از این رقم فاصله زیادى گرفته و حاال کمتر 
از 10 درصد از بازارهاى کل دنیا در اختیار صادرات فرش 

دستباف ایران است.  
برخى از فعاالن بازار فرش دستباف معتقدند زمانى به 
ســوگ صادرات این کاالى ارزآور نشستند که رقبا از 
کاهش صادرات فرش ایرانى اســتفاده کردند و براى 
طراحان برجسته فرش قرمز پهن کردند و با ارقام بسیار 

زیاد طراحان ایرانى را به مهاجرت ترغیب کردند.
مسئله خروج طراحان و حتى بافندگان فرش از ایران از 
جمله مواردى است که فروشندگان بازار فرش هم به آن 
اذعان دارند. آنها مى گویند در چند سال گذشته، ترکیه، 
آذربایجان و حتى امارات و کویت و پاکستان طراحان و 
بافندگان ایرانى را پذیرا شده اند و از الگوى فرش ایرانى 

کپى بردارى کرده اند.
این همان موضوعى اســت که رئیس مرکز ملى فرش 
ایران هم از آن انتقاد کرده و کپى بردارى از الگوى فرش 

ایرانــى را از دیگر دالیل کاهش ســهم تجارت فرش 
ایرانى در بازارهاى جهانى دانسته است.

به اعتقاد عظیم زاده، غفلت و بى توجهى نسبت به ثبت 
طرح هاى اختصاصى فرش ایرانى باعث شده رقبا اقدام 
به کپى بردارى از فرش دستباف ایرانى کنند و به نام خود 

آن را در جهان بفروشند. 
رئیس مرکز ملى فرش ایران نیز از دیگر افرادى است که 
نسبت به این مسئله انتقاد دارد. او چندى پیش هشدار داد 
که فرش باید شناسنامه داشته باشد تا هر فردى نتواند 
فرش  کشورهاى دیگر را به اسم فرش ایرانى صادر کند.
گرچه آمارهاى منتشرشده از ماه هاى ابتدایى سال جارى 
وضعیت صادرات فرش دســتباف را کمى بهتر از قبل 
نشــان مى دهد، اما همچنان صادرات فرش دستباف 
نسبت به سال هاى گذشــته چندان وضعیت مطلوبى 
ندارد. در سه ماهه اول امسال صادرات فرش دستباف 
ایران به یک  هزار تن رسیده و ارزشى معادل 11 میلیون 
دالر داشته اســت که در مقایســه با مدت مشابه سال 
 گذشته 3  درصد افزایش وزنى و11 درصد افزایش ارزش 
نشان مى دهد، اما این ارقام براى زنده کردن صادرات 

فرش ایرانى کافى نیست.
عضــو هیئت رئیســه اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف درباره چالش هاى ایجاد 
شــده در صادرات فرش و گره هاى ایجاد شده در این 
مسیر از نداشتن مراوده بین المللى در امر صادرات فرش 
انتقاد کرده اســت. به گفته مرتضى میرى زمانى که ما 
مراوده بین الملل نداشته باشیم از دست دادن بازارهاى 

صادراتى فرش دور از انتظار نیست. 
میرى معتقد اســت تحریم          ها شرایط ســختى ایجاد 
کرده اند که باعث شده قوانینى تصویب شود که دست 

صادرکننده را بیش از پیش ببنــدد. به اعتقاد وى بارها 
این مسئله گوشزد شده که با فرش صادراتى نباید مانند 
دیگر اقالم صادراتى برخورد کــرد. وى مى گوید باید 
براى بازگشت ارز فرش دستباف بازه زمانى مشخصى 

باشد در حالى که نیست. 

تحریم ها بهانه است
در حالى که عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان فرش دستباف از تحریم ها به عنوان 
یکى از علل مهم ضربه وارد شــدن به صادرات فرش 
یاد مى کند، عبدا... فتحى، کارشــناس ارشــد فرش 
دستباف موضوع تحریم ها را تنها یک بهانه براى فرار 
از مســئولیت و رفع تکلیف مى داند: «اگر فرش هاى 
دستباف منحصر به  فرد متناســب با طراح و نقشه هاى 
قدیمى و اصیل تولید شود، بدون شک مى توان دوباره 
بازار صادرات فرش را احیا کرد و هرگز تحریم نمى تواند 

جلودار این هنر ناب در جهان باشد.»
اما برخى دیگر از کارشناســان نظر متفاوتى دارند. آنها 
واگذارى مدیریت فرش از جهاد کشــاورزى به وزارت 
صمت جدید و بازرگانى قدیــم را مانند تبرى مى دانند 
که تیشه به ریشه فرش دستباف زده و کمر این صنعت 
مهم که بعد از نفت مقام دوم صادرات به کشــورهاى 

خارومیانه و اروپا را داشت، شکسته است.
فرش نیز مثل زعفران کاالیى اســت که مى توانست 
ایران را از فروش نفت بى نیاز کند، اما نبود درك صحیح 
از ارزش این ثروت ملى ســبب شــده اســت تا فرش 
ایرانى به نام ایران اما به کام کشورهایى باشد که توان 
برند سازى براى این محصول و بازاریابى در جهان را در 
اختیار دارند. در این میان، چه بسیار هنرمندان گمنامى 
که امرار معاش خود و خانواده  هایشــان در گرو حیات 
فرش ایرانى است اما این روزها به دلیل وضع بازار، دار 

قالى   آنان خالى و بى صدا مانده است.

چرا بازار جهانى از فرش ایرانى خالى شده است؟

در سوگ فرش دستباف

ماهواره «خیام» با ماهواره بر «سایوز» از پایگاه فضایى 
«بایکونور» قزاقستان به فضا پرتاب شد.

ماهواره «خیام» بــا وزن 600 کیلوگرم بــا ماهواره بر 
«ســایوز» به مدار 500 کیلومترى زمین پرتاب شد تا به 
مدت پنج سال از داده ها و تصاویر ارسالى آن در حوزه هاى 
کشاورزى، منابع طبیعى، محیط زیست، منابع آبى، معادن 
و پایش مرزها و مدیریت حوادث غیرمترقبه و نیروهاى 

دفاعى استفاده شود.
ســال گذشــته با پرتاب ماهواره تمامًا ایرانى «نور 2» با 
ماهواره بر بومى «قاصد»، فنــاورى کامًال بومى تزریق 
ماهواره هاى زیر 50 کیلوگرم به مــدار 500 کیلومترى 
زمیــن امتحان خــود را بــا موفقیت پــس داد و طبق 
برنامه ریزى صورت گرفته، این مســیر ادامه پیدا خواهد 
کرد و با همت دانشــمندان و متخصصــان بخش هاى 

مختلف کشور، تا انتهاى ســال جارى توانمندى تزریق 
ماهواره هاى تا 100 کیلوگرم به مــدار 500 کیلومترى 

زمین تثبیت خواهد شد.
با توجه بــه وزن بیش از نیم تنى ماهــواره «خیام» و نیز 
درصد بســیار باالى موفقیت پرتابگر «سایوز»، پرتاب 
ماهواره «خیام» به کشور روسیه واگذار شده است. با توجه 
به ضریب اطمینان باالى پرتابگر «ســایوز» در پرتاب و 
در مدارگذارى ماهواره ها، بسیارى از کشورهاى صاحب 
چرخه کامل فنــاورى فضایى که خــود توانایى پرتاب 
ماهواره را دارند نیز از پرتابگرهاى روسى استفاده مى کنند.

ماهواره 600 کیلوگرمى دیروز در ساعت 10 و 20 دقیقه 
با ماهواره بر «ســایوز» به عنوان یکــى از قدرتمندترین 
ماهواره برها در مدار 500 کیلومترى زمین پرتاب شد. عمر 

عملیاتى این ماهواره پنج  سال  اعالم شده است.

در حالى قیمت ماهى به شــکل عجیــب و غریبى 
گران شــد که در ســیل اخیر حدود دو تا ســه هزار 
تن ماهى تلف شــدند. مدیرعامــل اتحادیه تعاونى 
ماهیــان ســردآبى در این خصوص گفــت: ماهى 
پایین تر از نرخ تمام شــده در بازار عرضه مى شــد. 
به همین جهــت تولیدکنندگان نیــز از فروش آن 
اجتناب کردند. از این  رو دپو ماهى در مزارع افزایش 
پیدا کرد و ســیل، گل آلودگى آب و تراکم ماهى در 
مزارع میزان تلفات ماهیان در ســیل اخیر را تشدید 
کرد. بیشــترین خســارت و تلفات ماهى در مناطق 
فیروزکوه، تنکابن، یاسوج، لرستان و تهران گزارش

شده است.
در حالى این احتمال مــى رود که تلفات این حجم از 
ماهى در نهایت منجر به افزایــش قیمت ماهى در 

آینده نزدیک شود، که از ابتداى سال تاکنون، قیمت 
ماهى به دالیلى همچون خشکسالى، کمبود خوراك 
و سیاست هاى غلط بیشتر شده اســت. اما افزایش 

قیمت به تن ماهى نیز رسیده است.
تن ماهى که تا همین یکى دو ســال گذشــته جزو 
غذاهاى ارزان محســوب مى شد، امروز حتى از سبد 

غذایى بسیارى از خانواده ها حذف شده است.
گفتنى اســت، اخیــراً مدیرعامل اتحادیــه ماهیان 
سردآبى از احتمال افزایش نرخ ماهى خبر داد. بنا به 
اعالم او مشــکالت تولید این احتمال را تقویت کرد 
که در مهر و آبان سال جارى شاهد کاهش تولید و در 
نتیجه انفجار قیمت ماهى باشیم. این در حالى است 
که در گذشته با گرانى گوشت و مرغ، خوردن ماهى 

پیشنهاد مى شد.

مجیدرضا حریرى، رئیس اتاق بازرگانى مشترك 
ایران و چین در گفتگــوى تفصیلى با خبرگزارى 
«تسنیم»،  مسائل مختلف  و ناگفته هاى  زیادى 
درباره  ابهامات مالى در اتاق بازرگانى مطرح کرده 
اســت. اتاق بازرگانى هنوز به اظهارات حریرى 
واکنش نشان نداده اما به هر حال این مطالب که 
«تسنیم» عنوان افشــاگرى بر آن گذاشته است 

واجد نکات مهمى است.

 شرکتى اعالم کرده که در ســال هاى 96 تا 99 به 

مبلغ 440 میلیارد تومان به عنوان سهم اتاق از محل 
4 در هزار از محل ســود خود پرداخت کرده است که 
صورت هاى مالى آن در بورس هم این را نشــان مى 
دهد اما آنچه در صورت هاى مالى اتاق بازرگانى وجود 
دارد تنها 40 میلیارد تومان است و 400 میلیارد تومان 
آن گم شده است. مى گویند دریافتى ها را قسط بندى 
کردیم، آن هم مبهم اســت؛ ضمن اینکه قانون اجازه 

قسط بندى نداده است.
 دارایى هاى خود اعضــا و خانواده درجه یک هیئت 
رئیسه اتاق هاى بازرگانى باید قبل از قبول مسئولیت 

و بعد از آن  بررســى شــود؛ چطور فردى بعد از قبول 
مسئولیت در هیئت رئیســه اتاق به نام همسر خود 12 
شرکت ثبت کرده است. باید مشخص شود که به چه 
شکلى کسى که تا ســال 91 دارایى زیادى نداشت و 
کارمند دولت بود، اکنون ســه برج در تهران ســاخته 
است. دبیر یک تشکل که حقوق بگیر آن است، چطور 

اکنون سهامدار یک هلدینگ بزرگ است.
 ســاختمان جدید اتاق بازرگانى در ســال 87 براى 
ســاخت آن اقدام و مترى 12 میلیون تومان براى آن 
هزینه شد، در حالى که متوســط قیمت هر متر مربع 

مسکن در آن سال 2 میلیون تومان بود.
 براى ساخت یک ساختمان اتاق بازرگانى در اردبیل، 
16 میلیارد تومان پول هزینه شــده اما تنها 8 درصد 
پیشرفت فیزیکى داشته است درحالى که کل این پروژه 

را مى توان با 10 میلیارد تومان ساخت.
 اتاقى داریم که با جعل، 12 هکتــار زمین خریده و 
ساخته اســت درحالى که تنها 766 نفر عضو دارد. در 
اتاق بجنورد 9 ســال قبل به مبلغ پنج  میلیارد تومان 
زمینى خریدارى شد که در آن موقع امکان خرید یک 

خیابان شهر بجنورد با این پول وجود داشت.

در این «اتاق» چه مى گذرد؟!

انفجار قیمت ماهى !«خیام» به مدار 500 کیلومترى زمین پرتاب شد



استاناستان 03034383 سال نوزدهمچهارشنبه  19 مرداد  ماه   1401

نقش درهم امارات
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى اصفهان با بیان اینکه 
درهم امارات نقش بســیار مهمى در بازار لوازم خانگى 
دارد، گفت: نسبت به سال گذشته قیمت لوازم خانگى 
حدود 25 درصد افزایش یافته، اما با هر میزان افزایش، 
قدرت خریــد مردم کمتــر مى شــود. علیرضا قندى 
درباره افزایش قیمــت لوازم خانگى و گالیه خریداران 
از قیمت هایى که بــه روز تغییر مى کنــد، اظهار کرد: 
قیمت هاى لحظه اى لوازم خانگى مربوط به کاالهاى 
خارجى است، خوشبختانه لوازم خانگى خارجى در کشور 

به ویژه در اصفهان کم شده است.

مرمت بازار تاریخى نایین
رئیس اداره میراث فرهنگى،گردشگرى و صنایع دستى 
شهرستان نایین گفت: بازار تاریخى نایین از بازارهاى 
دوران صفوى و از معابر اصلى و مراکز تجارى شهر نایین 
در قدیم حساب مى شده و اکنون در حال مرمت است  که 

در فهرست آثار ملى ایران ثبت شده است.

برگزارى مراسم عزادارى 
به گزارش «روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهان»؛ مراسم عزادارى ســید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبدا... الحســین (ع) و یاران باوفایش با 
حضور زندانیان بند کارگرى زندان مرکزى اصفهان  
در محوطه کارخانجــات بنیاد تعاون اصفهان برگزار 

شد.

برگزارى پویش حامیان آب 
ویژه مادر و کودك

پویش حامیان آب ویژه مادر و کودك در شــهر بادرود 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى بادرود، این 
مراسم با همکارى شــهردارى بادرود در سالن فاطمیه 
حســینیه مرکز شــهر با موضوع آموزش راهکارهاى 
مدیریت مصرف بهینه آب برگزار شد. گفتنى است این 
آموزش ها از طریق اجراى برنامه هاى طنز و مسابقات 

سرگرم براى بچه ها اجرا شد.

برخورد با زمین خوارى
 120 میلیارد ریالى 

فرمانــده یــگان حفاظــت اراضــى اداره کل راه و 
شهرســازى اســتان اصفهان از رفع تصرف اراضى 
ملى در سه پرونده به ارزش بیش از 120 میلیارد ریال 
در یک هفته اخیر خبر داد. سرهنگ امیرسعید باقرى 
گفت: با حکم قضایى، شش هزار و 445 مترمربع زمین 
به ارزش بیش از 32 میلیارد ریال در نیاسر رفع تصرف 
و مســتحدثات موجود نیز قلع و قمع شد. او افزود: در 
شهرســتان نجف آباد هم هزار و 844 مترمربع زمین 
به ارزش 73 میلیارد و 760 میلیون ریال رفع تصرف 
فورى شــد. فرمانده یگان حفاظت اراضى اســتان 
اصفهان از رفع تصــرف 500 مترمربع از اراضى ملى 
در شهرستان سمیرم هم خبر داد و ارزش این زمین را 

15میلیارد ریال اعالم کرد.

از جى تا درچه با اتوبوس 
سریع السیر

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
چهارمین خط اتوبوس تندرو به طــول 18 کیلومتر 
آماده بهره بردارى است. حســین حق شناس گفت: 
چهارمین خط بى.آر.تى اصفهــان از پایانه جى آغاز 
مى شود و با گذر از خیابان هاى هشت بهشت شرقى، 
هشت بهشت غربى، فرشــادى، بلوار هشت بهشت، 
میدان امام حســین(ع)، خیابان هاى شمس آبادى، 
شیخ بهایى و آتشگاه به سه راه درچه مى رسد. معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان، تبادل مسافر 
با خطوط یک، 2 و 3 اتوبوس تندرو،  تبادل مســافر با 
خط یک مترو و تبادل مســافر با خطوط پر مســافر 
شمالى-جنوبى را از مزایاى خط جدید اعالم و اضافه 
کرد: براى راه اندازى این خط، 25 دســتگاه اتوبوس 
با حمایت دولت از طریق انتشــار اوراق مشــارکت 

خریدارى شده است.

خبر

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از رشد 28 درصدى 
اهداى خون اصفهانى ها در عاشورا و تاسوعاى امسال 
خبر داد و گفت: طى این دو روز، هزار و 591 نفر در استان 

موفق به اهداى خون شدند.
على فتوحى اظهار کرد: در 10 روز اول محرم امســال، 
7 هزار و 84 نفر براى اهداى خون در اســتان مراجعه 
کردند که از این تعداد 5 هزار و 672 نفر موفق به اهداى 
خون شدند. وى افزود: در روزهاى تاسوعا و عاشوراى 
امســال هزار و 255 نفر در پایگاه اهداى خون خواجو 
پذیرش شــدند که هزار و شــش نفر موفق به اهداى

 خون شدند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان به مراجعه هزار و 
939 نفر براى اهداى خون در روزهاى تاسوعا و عاشورا 
اشاره و تصریح کرد: از این تعداد هزار و 591 نفر موفق به 
اهداى خون شدند که نسبت به سال گذشته 28 درصد 

رشد خونگیرى داشتیم.
وى گفت: در دهه محرم امسال آمار مراجعه براى اهداى 
خون در پایگاه خمینى شهر هزار و 92 نفر بود که از این 
تعداد 865 نفر خون خود را اهدا کردند که نسبت به سال 

گذشته 61 درصد افزایش داشت.
فتوحى خاطرنشــان کرد: فعًال کمبودى در هیچ گروه 

خونى نداریم.

معاون سیاســى، امنیتى فرماندارى فریدونشــهر گفت: 
بارندگى سه روزه موجب بروز ســیل و خسارت شدید به 

حوزه هاى شهرى، روستایى و عشایرى شد.
على کاظمى اظهار کــرد: در حوزه شــهرى بعد از ظهر 
دوشنبه بارندگى شدیدى در فریدونشــهر رخ داد که در 
نتیجه آن 70 مورد آب گرفتگى منازل و مغازه ها را داشتیم. 
به دلیل شیبى که شهرســتان دارد سیالب رسوباتى را از 
ارتفاعات باالدست با خود آورده که این رسوبات موجب 
پر شــدن کامل جداول شهرى شده و خســاراتى را نیز 
به زیرساخت ها وارد کرده اســت. وى افزود: شهردارى 
فریدونشــهر به دلیل ضعف بنیه مالى و کمبود اعتبارات 

حتى از داشــتن یک کف ِکش براى تخلیه آب از منازل و 
مغازه ها محروم است، به طورى که آب گرفتگى مغازه ها 
را با سطل رفع مى کردند. وى گفت: در دو روز گذشته 40 

خانوار عشایرى درگیر سیل شدند.
کاظمى تصریح کرد: در حوزه روستایى با حجم بارندگى 
که رخ داد روستاى «ِوزِوه» دچار سیل شد، به طورى که 
15 کیلومتر جاده روستایى آن خسارت شدید دید و 300 
دام روستاییان تلف شد. همچنین 40 هکتار باغات میوه 
و گردوى روستاییان دچار خسارت شدید شد و کانال هاى 
آب این روستا تقریبًا از بین رفت. البته هیچ تلفات جانى در 

سه روز 16 ،15 و 17 مرداد نداشته ایم.

خسارت شدید سیل
 به فریدونشهر 

رشد اهداى خون اصفهانى ها 
در تاسوعا و عاشورا

رئیس گروه آب زمین شناسى سازمان زمین شناسى گفت: 
جلوى کف شکنى و پایین رفتن چاه ها براى برداشت آب در 
اصفهان بایدگرفته شود زیرا منابع آب زیرزمینى این خطه 

دیگر توان حفر چاه هاى عمیق تر را ندارد.
ایمان انتظام با اشــاره به اینکه فرونشســت زمین در اثر 
برداشت بى رویه آب، پایین رفتن سطح آب زیرزمینى و در 
نتیجه تراکم الیه هاى ریزدانه خاك اتفاق مى افتد، اظهار 
کرد: راهکار کنترل فرونشست دشت هاى کشور به ویژه 
دشت هاى اصفهان در گام نخست باید جلوگیرى از پایین 

رفتن سطح آب زیرزمینى و برداشت بى رویه باشد.
وى با اشاره به مصارف زیاد آب در بخش هاى کشاورزى، 
صنعت و شرب، خاطرنشان کرد: بیش از 80 درصد برداشت 
آب زیرزمینى کشور در بخش کشاورزى اتفاق مى افتد؛ از 
این رو باید ابتدا بهره بردارى در بخش کشاورزى بهینه گردد 
و نوع محصولى که کشاورزان مى کارند از نظر اقتصاد آبى به 
صرفه باشد و حرکت به طرف بهره بردارى بیشتر با استفاده 

از آب کمتر جهت دهى شود.
رئیس گروه آب زمین شناسى ســازمان زمین شناسى و 
اکتشافات معدنى کشور تصریح کرد: جلوى کف شکنى و 
پایین رفتن چاه ها براى برداشت آب در شرایط کنونى باید 

گرفته شود زیرا منابع آب زیرزمینى اصفهان توانایى این را 
ندارد که چاه هاى عمیق ترى در آن حفر شود.

انتظام ابراز کرد: با مدیریت منابع آبى و کاهش برداشت بى 
رویه از عمق زمین مى توان تا حدى فرونشست را کنترل 
کرد که الزمه آن اتخاذ سیاست هاى سختگیرانه آبى است.

رئیس گروه آب زمین شناسى ســازمان زمین شناسى و 
اکتشافات معدنى کشــور در رابطه با اظهار نظراتى مبنى 
بر اینکه به دلیل شــدت فرونشست در دشت اصفهان، در 
صورت بارش شدید در این شــهر احتمال وقوع حوادثى 
مشــابه رانش زمین در امامزاده داوود تهران وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: اظهار نظر در خصوص هر پدیده اى نیازمند 
مطالعات و بررسى به طور مجزاست زیرا حادثه اى که در 
امامزاده داوود تهران یا روستاى مزداران فیروزکوه اتفاق 
افتاد تا حدى متفاوت از وضعیتى اســت که در کالنشهر 

اصفهان مى توانیم شاهد آن باشیم.
انتظام با اشــاره به اینکه وضعیت اقلیمى در ایران در حال 
تغییر است، اظهار کرد: میانگین متوسط بارندگى کشور در 
حال کاهش اســت در حالى که بارش هاى شدید در زمان 
محدود افزایش یافته که اینها مخاطراتى به همراه دارد و 
در مناطقى که داراى شیب زیاد و کوهستانى باشد احتمال 

زمین لغزش نیز وجود دارد.
وى با بیان اینکه وقوع زمین لغزش در یک منطقه بستگى 
به زمان و شدت بارندگى در 24 ساعت و توپوگرافى زمین 
دارد، خاطرنشان کرد: وضعیت توپوگرافى امامزاده داوود 
با شهرى مانند اصفهان متفاوت است؛ بحث چرایى وقوع 
حادثه در امامزاده داوود بر اثر بارندگى شدید مفصل است 
اما اصفهان شهر بزرگى اســت که مناطق مختلف آن، 
توپوگرافى مختلفى دارند و اینها قابل مقایســه نیستند 
به صورت کلى فرونشست و زمین لغزش رابطه مستقیم 
ندارند البته فرونشســت مى تواند با تغییر توپوگرافى بر 
تجمع آب در هنگام بارندگى هاى شدید وسیل تأثیرگذار 

باشد.
رئیس گروه آب زمین شناســى ســازمان زمین شناسى 
و اکتشــافات معدنى کشــور افزود: باید توجه داشت که 
فرونشست معموًال در دشت هایى اتفاق مى افتد که شیب 
زمین زیر پنج درجه و کم اســت در حالى که زمین لغزش 
در اراضى کوهستانى و شیب هایى اتفاق مى افتد که شیب 
زمین 15 تا 20 درجه و باالتر باشــند و از این رو نمى توان 
گفت که فرونشست زمین در اصفهان عاملى براى رانش 

زمین در صورت بارندگى شدید خواهد بود.

رئیس گروه آب زمین شناسى سازمان زمین شناسى پاسخ مى دهد؛

حادثه مشابه امامزاده داوود در 
اصفهان هم تکرار مى شود؟

ترس و لرز منارجنبان 
 نصف جهان   روزنامه «اصفهان امروز» در شماره سه 
شنبه 18 مرداد ماه خود در گزارشى با عنوان «حریم 
منارجنبان حفظ شده است» به بحث ساخت ساختمان 
بلندمرتبه در حریم این بناى تاریخــى پرداخته و در 
بخشى از این گزارش آورده است: «در گوشه گوشه 
شهر تاریخى اصفهان هر از چند گاهى بنایى قد علم 
مى کند که حواشى و چالش هاى زیادى براى میراث 
تاریخى اصفهان به همــراه دارد. نمونه بارز آن را مى 
توان در ساختمانى که در حریم منظرى پل خواجوى 
اصفهان قد علم کرد یا برج جهان نماى اصفهان که با 
ارتفاع غیرمجاز در فاصله 700 مترى و در منظر میدان 
تاریخى فرهنگى ثبت جهانى شده نقش جهان ساخته 

شد دید.»

در بخش دیگرى از این گزارش آمده اســت: «سازه 
هایى که همچون قارچ هاى ســمى سالمت میراث 
فرهنگى اصفهان را به خطر مى اندازند. ساخت این 
بناها اولین جرقه اى که در اذهان روشن مى کند نوعى 
ناهماهنگى بین میراث فرهنگى و شهردارى است که 
موجب ارتفاع گرفتن این ساختمان ها مى شود. در آثار 
تاریخى، حریم، محدوده اى است که متولى اثر تاریخى 
بر اساس ضوابط قانونى براى حفظ اثر تاریخى تعیین 
مى کند. حریم آثار تاریخى، باعث حفظ موجودیت و 
یکپارچگى اثر مى شــود. اما چه اتفاقاتى مى افتد که 
گاهى حریم این بناها نقض مى شــود؟ این بار طرح 
مجتمع تجارى و ادارى در نزدیکى منارجنبان اصفهان 

به سوژه شبکه هاى اجتماعى تبدیل شده است.»

جیب خانواده ها را خالى نکنید

مؤسسات کنکور این روزها تبدیل شده اند به مکان هایى 
که جیب خانواده ها را خالى مى کنند.

این روزها که اسامى قبول شدگان کنکور رسانه اى شده، 
مؤسساتى هستند که با سوء استفاده از خانواده ها به هر 
ترتیبى شــده با تبلیغات گوناگون تحت عنوان مشاوره 
هاى کنکور اقدام به خالى کــردن جیب خانواده ها مى 
کنند. متأسفانه کنکور امروز تبدیل به مفهومى شده که 

خانواده ها تصور مى کنند تنها مــى توانند از طریق آن 
فرزندانشان را به موفقیت برسانند. این مسئله باعث مى 
شود که خانواده ها از نانشان بزنند و فرزندانشان را براى 
مشاوره به مؤسساتى بفرستند که ارقام نجومى براى آنها 

ردیف مى کنند.
مؤسسات کنکور از عطش شدید خانواده ها براى موفقیت 
فرزندانشان استفاده کرده و در این بازار رقابتى با تبلیغات 

متنوعى که دارند خانواده ها را سرکیسه مى کنند.

انتخاب رئیس شوراى شهر آران و بیدگل 
 نصف جهــان   حسین ناظمى بیدگلى به عنوان رئیس 
دومین سال ششمین دوره شوراى اسالمى شهر آران و 
بیدگل انتخاب شد. همچنین عباس علیزاده به عنوان 

نایب رئیس و عباسعلى دهقانى، محمد باللى و محسن 
رمضانى به عنوان خزانه دار، منشى هاى اول و  دوم شورا 

انتخاب شدند.

نفر نخســت گروه هنر که نام او به عنوان تنها راهیافته 
مدارس دولتى به جمع برترین هاى کنکور مطرح است، 
در هنرستان هنرهاى زیبا که ضوابط خاصى براى پذیرش 

دانش آموز دارد، تحصیل کرده است.
«کیاناز شاطریان» اهل اصفهان و نفر نخست کنکور 1401 
در گروه هنر است؛ همان داوطلبى که نام او به عنوان تنها 
راهیافته مدارس دولتى در جمع 40 برگزیده برتر کنکور 

مطرح شد.
در کنکور 1401 از میان 40 داوطلب برتر، 29 نفر از مدارس 
استعدادهاى درخشان، 9 نفر مدارس غیرانتفاعى و یک نفر 

مدارس نمونه دولتى بودند! اما کیاناز شاطریان نفر نخست 
گروه هنر، فارغ التحصیل هنرستان هنرهاى زیباست که 

جزو برترین هنرستان ها در رشته هنر است.
سازوکار فعالیت این هنرستان که وابسته به وزارت ارشاد 
است، بسیار متفاوت با هنرستان هاى دولتى عادى بوده و از 
طریق آزمون ورودى اقدام به جذب دانش آموزان مستعد 
مى کند و شهریه اى نیز از پذیرفته شدگان دریافت مى شود!

کیاناز شاطریان مى گوید: هنرستان هنرهاى زیبا به دلیل 
آنکه فارغ التحصیالن رشته هنر در آن مشغول به تدریس 
هستند، اساتید و معلمان بسیار خوب و مسئوالن دلسوزى 

دارد و سطح آموزشى مدرسه نیز باالست.
نفر نخست گروه آزمایشــى هنر درباره نحوه ورودش به 
هنرســتان هنرهاى زیبا مطرح کرد: با قبولى در آزمون 

ورودى پایه دهم توانستم به این هنرستان راه یابم.
شاطریان که تصمیم دارد رشته نقاشى را در دانشگاه ادامه 
دهد، گفت: از کودکى به رشته نقاشــى عالقه بسیارى 
داشتم، والدینم از انتخاب رشته هنر براى تحصیل در دوره 
متوسطه دوم حمایت کردند و احتماًال براى دانشگاه نیز 
رشته نقاشى و مجسمه سازى دانشگاه تهران را انتخاب 

مى کنم.

تنها راهیافته مدارس دولتى به جمع برترین هاى کنکور

نگاه روز

قطع برق و گره کور ترافیک
 نصف جهان   قطع شــدن گاه و بیگاه برق برخى از 
چراغ هاى راهنمایى و رانندگى در سطح شهر باعث 
بروز مشکالتى در ترددها در کالنشهر اصفهان مى 
شود.  این قطعى ها باعث مى شود که گره کورى در 
خیابان ایجاد شــود و با صحنه اى آشفته از ماشین 

هایى روبه رو شویم که در هم قفل شده اند.
این در حالى است که گاهى این موضوع تنها به قفل 
شدن ترافیک نمى انجامد و به علت رعایت نشدن 
حق تقدم ممکن اســت باعث بروز حوادث ناگوارى 

هم بشود. 

مردم از این موضوع گالیه دارنــد و معتقدند اگر در 
زمان هاى خاصى چراغ هــاى راهنمایى خاموش 
شدند، باید مأموران پلیس راهور، به سرعت در مکان 
مورد نظر حضور یافته و خودروها را مدیریت کنند تا 

شاهد آشفتگى در خیابان هاى شهر نباشیم.
برخى از شــهروندان اصفهانى این پیشنهاد را دارند 
که برق این چراغ ها باید از برق شهرى جدا شود و یا 
این چراغ ها به انرژى خورشیدى متصل شود تا اگر 
برق آنها دچار مشکل قطعى شد، خللى در روند تردد 

شهروندان ایجاد نکند. 

مریم محسنى

فداکارى کوهنورد مبارکه اى در بازگرداندن جسد کوهنورد 
افغانستانى پس از فتح پر تلفات ترین قله جهان با قدردانى 

شهروندان افغانستان همراه شد.
ایمان احمدپور، کوهنورد و مدرس فدراسیون کوهنوردى 
گفت: k 2 دومین قله  بلند دنیا بعد از اورست است و صعود به 

این قله را بدون کمک باربر و کپسول اکسیژن انجام دادم.
وى با بیان اینکه برنامه ریزى صعود انفرادى بدون اکسیژن 
به قله k 2  فرایند تمرینى و برنامــه پیچیده اى دارد، افزود: 
قله k 2  را تاکنون کاظم فریدیان و رضا شهالیى با باربر و 
اکسیژن، عظیم قیچى ساز با باربر و بدون اکسیژن و حسین 

بهمنیار بدون باربر و بدون اکسیژن و افسانه حسامى فرد به 
عنوان اولین زن ایرانى فتح کردند.

احمدپور به اتفاق ناخوشــایندى که در جریان صعود اتفاق 
افتاد اشاره کرد و گفت: در راه قله متأسفانه دوست خوبم على 
اکبر سخى از افغانستان را از دست دادم که من به یاد او پرچم 
افغانستان را به قله برده و به یاد تمام فارسى زبانان دنیا یاد 

او را گرامى داشتم.
فداکارى ایمــان احمدپور در بازگرداندن جســد على اکبر 
سخى، کوهنورد افغانستانى با تجلیل و قدردانى مردم این 
کشور همراه شد و در فرودگاه بین المللى امام خمینى (ره) 

هم ده ها تن از شهروندان افغانستانى از وى استقبال کردند.
ایمان احمدپور یکى از امدادگران کشور است که در عملیات 
کشــف محل حادثه ســقوط هواپیما در کوه دنا نیز حضور 

داشته  است.
k 2 که دومین قله بلند روى زمین پس از اورســت به شمار 
مى آید با ارتفاع 8611 متر از سطح دریا، در منطقه قره قروم در 
رشته کوه هاى هیمالیا و در شمال شرقى پاکستان قرار گرفته 
و داراى فنى ترین و سخت ترین مسیر صعود در جهان است.

k 2 به عنوان کشــنده ترین و پرتلفات تریــن قله در بین 
کوهنوردان مشهور است.

صعود متفاوت کوهنورد مبارکه اى به ُکشنده ترین قله جهان

ایران نام افغانستان را باالى k2 برد

اجراى آسفالت حفاظتى در50 کیلومتر از راه هاى 
روستایى خور و بیابانک

 نصف جهان   رئیس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
شهرستان خوروبیابانک از لکه گیرى و اجراى آسفالت 
حفاظتى 50 کیلومتر از راه هاى روستایى خور و بیابانک 

خبر داد.
مهدى طاهرى افزود: در این طرح، محور هاى بیاضه به 
حاجى آباد، بیاضه به رباط، اردیب به عروسان و محور 

خنج بهسازى  شــدند و براى این عملیات بالغ بر 120 
میلیارد ریال هزینه شده است. وى با اشاره به وسعت 700 
کیلومترى راه هاى اصلى و روستایى خور و بیابانک ادامه 
داد: با توجه به روکش نامناسب آسفالت 250 کیلومتر 
از راه هاى اصلى و روستایى شهرستان، 2000 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز داریم که تاکنون تخصیص نیافته است.

اتمام آسفالت ریزى «بلوار معلم» خوانسار
 نصف جهان   معاون امور عمرانى شهردارى خوانسار 
از اتمام عملیات روکش آسفالت محور غربى «بلوار 

معلم» خوانسار خبر داد.
علیرضا مقدســى افزود: روکش آسفالت بلوار معلم 

از میدان نــام آوران تا پمــپ بنزین انجام شــد و 
براى انجام این کار بالغ بــر 30 میلیارد ریال هزینه 
و 2 کیلومتر زیرســازى، قیرپاشــى و آسفالتکارى

انجام شد.

کاروان نمادین با هدف بازآفرینى واقعه عظیم عاشوراى 
حسینى و حرکت سیدالشــهدا(ع) و یزیدیان به سمت 

کربال در شهرستان خمینى شهر به راه افتاد.
ایــن کاروان نمادیــن مجموعــه اى از کاروان هــا 
و نماد هــاى مختلف ماننــد کاروان امام حســین(ع)، 
یاران و اهل بیت امام(ع)، پیامبــران الهى از آدم(ع) تا 
خاتم(ص)، فرشتگان، لشکریان ابن سعد، شمر و یزید 
و سایر شــخصیت هاى حاضر در قیام عاشورا بر اساس 

روایت هاى مختلف است.
این کاروان بیش از 30 سال است که راه اندازى شده و 
یکى از بزرگ ترین کاروان هاى نمایشى و آیینى کشور 
است که از محله هاى مختلف خمینى شهر عبور مى کند.

در این کاروان از هنر تجسمى، تجهیزات، طراحى لباس 
و فنون نمایشى براى پیام رسانى قیام عاشورا استفاده 
شده است و امســال نیز در انتهاى کاروان، گروه هاى 

فرشتگان و زعفر جنى (لشکر اجنه) حضور داشتند.

راه اندازى بزرگ ترین کاروان نمادین کشور
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 خرید یک گوشــى که توسط فرد دیگرى اســتفاده شده است کار 
نسبتاً دشوارى است، اما با دانستن نکات و رعایت آن ها هیچ نگرانى 
براى خرید گوشى دست دوم وجود ندارد؛ امروزه با گران شدن قیمت 
گوشى هاى جدید و هوشمند اکثر مردم اقدام به خرید گوشى دست دوم 
کرده اند و یکى از بزرگ ترین ترس ها در خرید گوشى کارکرده اطالع 
نداشتن از سالمت گوشى است که این مشــکل را ما در این مقاله 
برطرف کرده ایم، اکثر افراد بر این باورند خرید گوشى کارکرد یعنى 
خرید آشغال اما این باور به طور کامل اشتباه است، تا انتها با ما همراه 

باشید در این مقاله به راهنماى خرید گوشى دست دوم پرداخته ایم.
 توجه: احتمال کاله بردارى هنگام خرید گوشى دست دوم بسیار زیاد 
است و شما باید حتماً نکات موردنیاز را هنگام خرید رعایت کنید تا یک 

خرید مطمئن داشته باشید.

راهنماى خرید گوشى دست دوم
در این بخش به راهنماى خرید گوشى دست دوم خواهیم پرداخت تا 

شما با نکاتى که هنگام خرید گوشى کارکرده باید آن ها را 
رعایت کنید آشنا شوید.

پیشنهاد: از فرد آشنا گوشى را 
بخرید شخصى که به آن اعتماد 
دارید و نحوه کار آن با گوشــى 
را مى دانید، این اولین نکته اى 
است که بهتر است رعایت کنید 
اما اگر فرد آشناى سراغ نداشتید 

نگران نباشید.

1.بررسى کارتن گوشى:
مرحله اول بررسى کارتن گوشى است، این کار را براى مطمئن شدن 

از دزدى نبودن گوشى انجام دهید، براى اینکه مطمئن شوید گوشى 
دزدى نیست و کارتن براى خود گوشى موردنظر است باید سریال  
و کد روى کارتن با سریال و کد IMEI گوشى باهم مطابقت داشته 

باشند در غیر این صورت گوشى دزدى محسوب مى شود.
براى اینکه کد IMEI و سریال موبایل را بفهمید کافى است کد #۰۶#* 
را شماره گیرى کنید، به سرعت اطالعات گوشى شما به نمایش در 
مى آید و مى توانید ســریال و کد  IMEI را مشاهده کنید.یک روش 
 seting دیگر براى دیدن این کد و ســریال ها وجود دارد، باید وارد
 IOS شوید و در گوشى هاى About شوید و در گوشى اندروید وارد
گزینه General و بعد گزینه About را انتخاب کنید، در این بخش 

مى توانید اطالعات گوشى و سریال ها و کد IMEI  را  مشاهده کنید.

2.تست باطرى گوشى:
در راهنماى خرید گوشى دســت دوم این نکته را حتماً رعایت کنید، 

باطرى یکى از اجزاى اصلى گوشــى است که ســالمت بودن آن 
از اهمیت باالیى برخوردار اســت هرگونه مشکل در باطرى باعث 
کارکرد نامناســب گوشــى مى شــود، حاال چگونه از سالمت آن 

مطلع شویم:
براى اطالع از ســالمت باطرى گوشــى هاى اندرویــد مى توانید 
از اپلیکیشــن هاى تشــخیص ســالمت باطــرى اســتفاده 

کنید.
براى تشخیص سالمت بودن باطرى گوشــى هاى اپل بهتر است 
موبایل را به  Wi-fi متصل و بلوتوث را روشن کنید، بعد دوربین را باز 
کنید و چند دقیقه شروع به فیلم گرفتن کنید، اگر در این فاصله باطرى 
شروع به خالى شدن کرد به احتمال باالیى باطرى از سالمت کامل 

برخوردار نیست.
دلیل اهمیت باطرى: گوشى بدون باطرى 

کارکردى نــدارد و اگر باطرى گوشــى داراى 
مشکل باشد باعث مى شــود عملکرد موبایل با 

مشکل مواجه شود.

3.بررسى لوازم جانبى:
یکى دیگر از نکاتى که باید دقت کنید لوازم جانبى از جمله شــارژر 
گوشى است که اورجینال بودن آن ها بسیار مهم هستند و در تعیین 
قیمت تأثیر دارد و اگر همراه گوشــى آن ها ارائه شد گوشى ارزش 

بیشترى دارد.

4.کپى و اصل بودن:
هنگام خرید از اصل بودن گوشى مطمئن شوید، اگر نمى توانید موبایل 
اصل را تشخیص دهید پیشنهاد ما کمک گرفتن از یک فرد متخصص 

و مورد اطمینان است، گوشى هاى تقلبى در بازار بسیار است و افراد 
سودجو این گوشى ها را به اسم اصل به مشتریان مى فروشند.

5.بررسى دوربین گوشى:
یکى از بخش هاى بسیار مهم گوشى هاى هوشمند دوربین است، 
مخصوصاً ما ایرانى ها عالقه زیادى به عکس و عکاسى داریم و سالم 

بودن آن برایمان اهمیت باالیى دارد.

6.بررسى بدنه گوشى:
حاال نوبت به بررسى بدنه گوشى مى رســد، گوشى هاى کارکرده 
تقریباً ضربــه خردگى، خط وخش و رنگ پریدگى دارند، شــما باید 
بادقت و ریزبینى بدنه گوشــى را بررسى کنید 
و متوجه ایراد هاى آن در بدنه بشــوید، در 

برخى مواقع فروشــنده این نکات را بازگو 
مى کند درهرصورت شــما به ظاهر گوشــى 

بادقت نگاه کنید.

7.بررسى پورت هاى اتصال:
بررسى پورت ها را حتمًا انجام دهید، این بخش ها مهم ترین بخش 
یک گوشى است و ســالم نبودن آن ارزش گوشى را از بین مى برد، 
پورت شارژر، سیم کارت، حافظه SD و پورت هدفون از مهم ترین ها 
هستند که باید از سالمت آن ها مطمئن شــوید و بعد اقدام به خرید 

کنید.

8.بررسى اسپیکر:
اسپیکر در گوشــى از اهمیت باالیى برخوردار اســت، اکثر مردم از 

تلفن همراه براى برقرارى ارتباط استفاده مى کنیم و به واسطه این 
قطعه کوچک که در تمام تلفن هاى همراه وجود دارد صداى شخص 

موردنظر را دریافت مى کنیم.
حتماً این قطعه را بررســى کنید، براى متوجه شدن به سالمى آن با 
گوشــى تماس برقرار کنید اگر صدا را به خوبى نتوانید دریافت کنید 
یعنى اسپیکر داراى ایراد اســت؛ اگر این قطعه خراب باشد شما باید 
یک هزینه اى براى درست کردن آن پرداخت کنید که ارزش زیادى 

ندارد یا با فروشنده به توافق برسید و هزینه را از مبلغ اصلى کم کند.

9.بررسى قیمت:
شما باید قبل از خرید حتماً از قیمت گوشى مطلع شوید و با پرس وجو از 
سایر فروشنده هامطمئن شوید قیمتى که فروشنده پیشنهاد داده است 

مناسب است و بعد اقدام به خرید کنید.

10.بررسى رجیسترى گوشى:
گوشى هاى که وارد مى شــوند باید در گمرك به ثبت 
برســند به صورت قانونى وارد 
بازار شــوند، اگر گوشى که شما 
خریدارى مى کنید ثبت نشــده 
باشد و شما بعد از مدت ها متوجه 
شوید، باید هزینه گمرك و ثبت 

گوشى را پرداخت کنید.
هنــگام خریــد از قانونى بودن 
گوشــى مطمئن شــوید، تمام 
گوشى هاى که در سامانه همتا 
به ثبت برسند قانونى هســتند و براى مطمئن 
شدن از قانونى بودن گوشى مى توانید با پیامک زدن به شماره 7777 

بررسى ها را انجام دهید.
هنگام خرید گوشى حتمًا در حضور فروشنده اقدام به تغیر مالکیت 
گوشى کنید، تنها صاحب گوشى مى تواند تغیر مالکیت را انجام دهد 
با کدى که در اختیار او قرار گرفته است مى تواند مالکیت را به شماره 

شما انتقال دهد.

جمع بندى:
گوشى هاى دســت دوم امروزه به دلیل باالرفتن قیمت گوشى هاى 
جدید در بازار طرف دار پیدا کرده اند، افراد سودجو گوشى هاى کارکرده 
تقلبى را به عنوان گوشى هاى دســت دوم باکیفیت و اصل به مردم 
مى فروشند، اگر قصد خرید گوشى دست دوم دارید باید هنگام خرید 
نکاتى را رعایت کنید تا بتوانید یک گوشى مطمئن و سالم خریدارى 
کنید، خرید این مدل گوشى کار دشوارى است و نیاز به دقت باالیى 

دارد.

لنز هاى تماسى هوشــمند مى توانند تمام کار هایى که 
گوشى هاى هوشمند انجام مى دهند را عملى کنند و به 

زودى جایگزین تلفن هاى هوشمند مى شوند.
شرکت موجو ویژن یک نمونه اولیه براى یک لنز تماسى 
هوشــمند ایجاد کرده اســت که آماده ورود به مرحله 
آزمایش است. این لنز هاى تماسى هفت سال است که 
تا این لحظه در حال توسعه هستند و شامل کوچکترین 
نمایشــگر MicroLED جهان با قطر 0.5 میلى متر و 
14000 پیکسل در اینچ مى شوند. Mojo Vision (موجو 
ویژن) فناورى پیشرفته ردیابى چشم را ایجاد کرده است 

که آن را به هر حرکت چشم حساس مى کند.
 اگرچه این نوآورى به نظر چیزى مى رســد که دور از 
ذهن باشد، استیون سینکلر، معاون رئیس شرکت موجو 
ویژن، در مصاحبه اى گفت که در آینده ما شاهد این لنز ها 
خواهیم بود. لنز ها باید ابتدا در داخل شرکت و همچنین 

از طریق FDA مراحل آزمایش را طى کنند. با توجه به 
جدید بودن این فناورى، نتایج مى تواند غیرقابل پیش 
بینى باشــد، بنابراین هنوز تاریــخ دقیقى براى عرضه 

لنز هاى تماسى وجود ندارد.

اولین آزمایش لنز هاى تماسى هوشمند 
موجو ویژن

موجو ویژن اولین آزمایش موفقیت آمیز خود را بر روى 
مدیرعامل، درو پرکینز انجام داده اســت. او لنز تماسى 
را گذاشــت و تعدادى از برنامه هاى توسعه یافته براى 
دستگاه را امتحان کرد. در حال حاضر، لنز تماسى فقط در 
یک چشم استفاده مى شود، اما این شرکت امیدوار است 
که لنز دوم را براى ایجاد گرافیک سه بعدى ادغام کند. 
تا کنون، پرکینز هر بار فقط یک ســاعت از لنز تماسى 

استفاده کرده است.
گام بعدى موجو ویژن براى لنز این است که آن را روى 
سایر اعضاى شــرکت در طول زمان آزمایش کند. این 
آزمایش هاى اولیــه عمدتًا براى اطمینــان از کارکرد 
فناورى، مانند ســیگنال رادیویى است. مدیرعامل این 
شــرکت در مصاحبه اى گفت که آزمایــش اولیه باید 
ابتدا به تایید FDA برسند و سپس به عموم مردم اجازه 

فروش داده شود.

لنز هاى تماسى هوشمند چه کار مى کنند؟
برخى از کاربرد هاى لنز هاى تماســى هوشمند ممکن 
است ردیابى رژیم ورزشى شما، دریافت مسیرها، دیدن 
اطالعات فروشگاه یا رستورانى که به آن نگاه مى کنید 
و موارد دیگر باشد. این نوع فناورى پتانسیل جایگزین 
کردن گوشى هاى هوشمند را دارد، زیرا تمام عملکرد ها 
اساساً بدون لمس خواهند بود. لنز هاى تماسى هوشمند 
موجو ویژن همچنین شامل یک لوازم جانبى جداگانه 
 CPU است که به عنوان هاب اصلى براى فرآیند هاى
عمل مى کند. از آنجایى که براى بارگذارى در لنز هاى 
تماســى خیلى بزرگ است، چیزى شــبیه گردنبند یا 
سرپوشى است که مستقیمًا با استفاده از فرکانس هاى 

رادیویى 5 گیگاهرتز با لنز ها ارتباط برقرار مى کند.

جزئیات مشــخصات گوشــى ردمى K۵۰S Pro لــو رفته و 
احتماال این اولین گوشــى 200 مگاپیکسلى شیائومى خواهد 

بود.
 Redmi K۵۰S Pro به تدریج تصویــر واضحى از گوشــى
شیائومى در حال شکل گیرى است. شایعه شده است که این 
گوشــى اولین گوشى شــیائومى با دوربین 200 مگاپیکسلى 

است.

این دوربین 200 مگاپیکسلى چشــمگیر به نظر مى رسد، اما 
 ،1 Gen +8 Snapdragon ممکن است این دوربین و تراشه

تمام بودجه این گوشى را بلعیده باشند. 
شــایعه شــده اســت که دو دوربین دیگر (یــک دوربین 8 
مگاپیکسلى فوق عریض و یک دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلى) 
در کنار دوربین اصلى 200 مگاپیکسلى در پشت گوشى وجود 

دارد. 

به عالوه یــک دوربین 20 مگاپیکســلى ســلفى در جلوى 
گوشــى نصب شــده که همه اینها، مشــخصاتى هســتند 
که افشــاگر یوگش بــرار (Yogesh Brar) گــزارش داده 

است.
از دیگر اطالعات این گوشــى مى توان به نمایشــگر 6.67 
اینچى AMOLED با نــرخ رفرش 120 هرتز نــام برد. این 
گوشــى احتماال با اندروید 12 و رابــط  MIUI 13 راه اندازى 

خواهد شــد و بر اســاس داده هاى پایــگاه TENAA داراى 
پیکربنــدى حافظــه 128/8 و 256/12 گیگابایتــى خواهد

 بود.
این افشاگر سایر مشخصات شایعه شــده مانند باترى 5000 
میلى آمپر ساعتى با شارژر سریع 120 واتى را تایید مى کند. این 
گوشى همچنین باید داراى حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و 

بلندگو هاى دوگانه باشد.

اگرچه افزایش مگاپیسکل هاى دوربین همه چیز براى رسیدن به نهایت 
کیفیت نیست، اما سامسونگ قصد ساختن یک دوربین 450 مگاپیکسلى 

گرفته است.
دوربین هاى گوشــى هاى هوشمند تقریبا هر ســال قوى تر و توانمندتر 
مى شوند تا جایى که برخى از سازندگان دوربین هاى دیجیتال، تحت تأثیر 

دوربین هاى موبایل قرار مى گیرند.
 به نظر مى رسد تولیدکنندگان بزرگ نمى توانند از ابداع نوآورى هاى جدید 
مرتبط با دوربین ها دست بردارند. این نوآورى ها مى تواند شامل سنسور 

تصویربردارى باشد یا سیلیکون اختصاصى.
در میان این شرکت ها، سامســونگ یکى از شرکت هایى است که طیف 
گسترده اى از مشخصات و قیمت ها را پوشش مى دهد و همچنین برخى از 

بیشترین سنسور هاى دوربین شناخته شده را دارد.
 در واقع، سامسونگ ممکن است در مســیر راه اندازى بلندپروازانه ترین 
حسگر تصویربردارى خود یعنى یک دوربین 450 مگاپیکسلى باشد. اتفاق 
به زعم کارشناسان صنعت دوربین گوشى هاى هوشمند را به سمت رقابت 

عجیب و غریبى خواهد برد.
حتى دوربین هــاى دیجیتال امروزه به سنســور هاى 48 مگاپیکســلى 
پایبند هســتند و ثابت مى کنند که تعداد مگاپیکســل تنها معیار کیفیت 
تصاویر و ویدیو ها نیســت. امــروزه دوربین هاى 200 مگاپیکســلى را 
به عنوان جدیدترین و بهترین دوربین هاى سامســونگ و ســونى شاهد 

هستیم.
در حال حاضر، ســونى با سنســور دوربین 1 اینچى 200 مگاپیکســلى 
IMX۹۸۹ از نظر عدد و رقم از بقیه تولیدکنندگان پیشــتاز است. انتظار 

مى رود که سامسونگ یک سنسور 200 مگاپیکسلى جدید را قبل از پایان 
سال روانه بازار کند تا دوباره با سونى را به چالش بکشد.

در آینده اى نه چندان دور، سامســونگ حتى ممکن اســت یک سنسور 
450 مگاپیکســلى عرضه کند که با توجه به ســابقه این شرکت چندان 
 Hexa²pixel تعجب آور نیســت. این شــرکت به تازگى نام تجــارى
کــه برخــى آن را بــه همیــن دوربیــن 450 مگاپیکســلى مرتبط 

مى دانند.
سامســونگ قبًال از نام تجارى Tetra²pixel خود براى اشاره به 

فناورى اســتفاده شــده در دوربین 200 مگاپیکسلى 
استفاه کرده بود.

 Hexa²pixel به این معنى اســت که مى تواند یا 32 
پیکســل را در یک واحد ترکیب کند. این دقیقا همان 

فناورى مورد نیاز براى تولید دوربین 400 مگاپیکســلى 
است.

چنین سنسورى طبیعتًا هزینه بسیار بیشترى خواهد داشت 
و همچنین فضاى بیشــترى را در داخل گوشــى ها اشغال

 مى کند.

در این مطلب به شما نحوه آشکار سازى درصد باترى 
در گوشى هاى آیفون را آموزش مى دهیم.

یکى از مهم ترین قســمت هاى تلفن هاى هوشمند، 
باترى است که وضعیت آن همیشه براى کاربران مهم 

بوده و دغدغه آن ها به حساب مى آید. 
در این مطلب به شما نحوه آشکار سازى وضعیت باترى 

در آیفون را نشان مى دهیم.
 وضعیت باترى گوشــى هاى آیفون در گوشه سمت 
راست نمایشگر به صورت یک نشانگر سفید قرار دارد 
که وقتى باترى رو به اتمام است قرمز شده و به کاربران 

اعالنى را نشان مى دهد.
 اما در برخى مواقع مخاطبان مى خواهند، 

اطالعات دقیق ترى از وضعیت باترى 
خود بدانند در همین راســتا به شــما 
آموزش مى دهیم کــه چگونه وضعیت 

باترى خود در آیفون، روشن کنید.

نحوه نمایش درصد باترى 
در آیفون

ابتدا از گوشــه ســمت راســت، صفحه 
نمایشگر را به پایین بکشــید تا مرکز کنترل 

باز شود. ســپس درصد باترى نمایش داده شده را در 
قسمت راست مشاهده کنید. 

براساس گزارش ها براى نمایش دائمى درصد باترى 
در آیفون هاى جدیــد بدون دکمه هــوم هیچ راهى 

وجود ندارد.

نحــوه مشــاهده درصد باتــرى در 
دستگاه هاى دکمه هوم

دکمه  هوم است ابتدا اگر گوشى آیفون شما داراى 

 Battery باید برنامه تنظیمــات را باز کــرده و روى
کلیک کنید. 

 Battery سپس روى  گزینه آشکار سازى درصد باترى
Percentage ضربه بزنید. اکنون دســتگاه اپل شما 

درصد باترى را همیشــه در گوشه سمت راست باالى 
نمایشگر نشان مى دهد.

چگونه حالت کم مصرف براى آیفون را 
فعال کنیم

اگر به دنبــال صرفه جویى در مصــرف باترى آیفون 
خود هســتید، بهترین راه براى انجــام این کار فعال 
کردن حالت کم مصرف اســت. در ادامه نحوه فعال 
ســازى این قابلیت در گوشــى هاى آیفون را به شما

 مى دهیم.
براى فعالســازى حالت کم مصرف، ابتدا باید برنامه 
تنظیمات را باز کنید سپس روى  Battery ضربه 
زده و گزینه Low Power Mode را روشن 
کنید. افزون بــر ایــن مى توانید به 
Control Center بروید و از آنجا 

حالت Low Power Mode را 
فعال کنید.

با اولین گوشى 200 مگاپیکسلى شیائومى آشنا شوید

نکات الزم در هنگام خرید گوشى دست دوم 

سامسونگ به ساخت دوربین 
450 مگاپیکسلى فکر مى کند

لنزهاى تماسى هوشمند آماده ورود به بازار هستندنحوه نمایش درصد باترى در آیفون

مدیر اینستاگرام در پاسخ به انتقادها نسبت به تمرکز 
این پلتفرم شــبکه اجتماعى به پستهاى ویدیویى، 
به روشــن گرى درباره این تغییرات و آزمایش ها 

پرداخت.
 آدام موسرى، مدیر اینستاگرام، با ارسال پست 
ویدیویى در توییتر، اذعان کرد: فید آزمایشى 
متمرکز به ویدیو در این پلتفرم هنوز خوب 
نیســت و باید پیش از این که براى همه 
کاربران اینســتاگرام عرضه شود، بهبود 

پیدا کند. 
با این حال وى تاکید کرد که اینســتاگرام به شــکل اجتناب 
ناپذیــرى به مــرور زمــان، ویدیو محــور خواهد شــد زیرا 
این محتوایى اســت کــه مردم بــه اشــتراك مى گذارند. به 
عبــارت دیگر، به دیــدن کلیپ هاى ویدیویى بیشــتر، عادت 

کنید.
موسرى همچنین از پست هاى توصیه شده در فیدهاى کاربران 
دفاع کرد و مدعى شد این موثرترین و مهم ترین راه براى رشد 
مخاطبان تولیدکنندگان محتوا است. کاربران اگر عالقه ندارند، 

مى توانند همه توصیه ها را بــراى مدت یک ماه غیرفعال کنند.
این پست توییترى، پاسخ اینستاگرام به افزایش انتقادها از فید 
ویدیویى و توصیه مشاهده پســت هایى است که کاربران آنها 

را دنبال نمى کنند. 
سلبریتى هاى اینســتاگرام اخیرا از این شبکه اجتماعى به دلیل 
تالش براى این که شــبیه تیک تاك شــود، انتقاد کرده اند و 
درخواست ها و پست هاى زیادى در این پلتفرم شبکه اجتماعى 
خواستار آن شده اند که اینستاگرام با معطوف کردن دوباره توجه 

به عکس ها، همان اینستاگرام قبلى شود.

 اگرچه موســرى خواســتار بازخورد درباره این تغییرات شــده 
اســت اما هیچ ضمانتى وجود نــدارد که اینســتاگرام روند خود 
را تغییــر دهد. شــرکت ِمتا ســابقه زیــادى در کپــى بردارى 
قابلیت ها از رقیبانى نظیر تیک تاك و اسنپ چت داشته است. این فید 
آزمایشى و پست هاى توصیه شده به معناى آن است که اینستاگرام 
قرار است بیشتر شبیه تیک تاك شــود و ِمتا استراتژى مشابهى را 
در فیس بوك دنبال مى کند. از آنجا که ِمتا نگران است رقیبانش 
کاربران اپلیکیشن هاى این شرکت را به سمت خود بکشانند، بعید 

است بخواهد چنین قابلیت هایى را به طور کامل حذف کند.

محتواهاى ویدیویى در اینستاگرام بیشتر مى شوند

ى دهیم.
شــى هاى آیفون در گوشه سمت 
صورت یک نشانگر سفید قرار دارد 
ه اتمام است قرمز شده و به کاربران 

دهد.
 مخاطبان مىخواهند،

ى از وضعیت باترى 
ن راســتا به شــما 
ــه چگونه وضعیت 

، روشن کنید.

ش درصد باترى 

ـمت راســت، صفحه 
 بکشــید تا مرکز کنترل 

نحــوه مشــاهده درصد باتــرى در 
دستگاه هاىدکمه هوم

دکمه  هوم است ابتدا اگر گوشى آیفون شما داراى 
چگونه حالت کم مصرف

فعال کنیم
اگر به دنبــال صرفه جویى در مصــ
خود هســتید، بهترین راه براى انجـ
کردن حالت کم مصرف اســت. در
ســازى این قابلیت در گوشــى هاى

 مى دهیم.
براى فعالســازى حالت کم مصرف
تنظیمات را باز کنید سپس روى
ower Mode زده و گزینهe

کنید. افزون بــر ای
ontrol Center

Mode حالتe

فعال کنید.

 براى اشاره به 
ى 

3
ن 

ـلى 

 داشت 
ها اشغال

مدیر اینستاگرام
این پلتفرم شــ
به روشــن گ

پرداخت.
 آدام موسر
ویدیویى
متمرکز
نیســ
کارب

ماى خرید گوشى دست دوم پرداخته ایم.
ى هنگام خرید گوشى دست دوم بسیار زیاد 
موردنیاز را هنگام خرید رعایت کنید تا یک 

.

وشى دست دوم
خرید گوشى دست دوم خواهیم پرداخت تا 

ررر را را رارا رید گوشى کارکرده باید آنننننننن هان هان هان هان ها

شى را 
عتماد 
شــى 
ته اى 
 کنید 
شتید 

ن گوشى:
وشى است، این کار را براى مطمئن شدن 
ام دهید، براى اینکه مطمئن شوید گوشى

ى خود گوشى موردنظر است باید سریال  
Iل و کد IMEI گوشى باهم مطابقت داشته 

fiموبایل را به  Wi-fi متصل و بلوتوث را روشن کنید، بعد دوربین را باز 

کنید و چند دقیقه شروع به فیلم گرفتن کنید، اگر در این فاصله باطرى 
شروع به خالى شدن کرد به احتمال باالیى باطرى از سالمت کامل 

برخوردار نیست.
گدلیل اهمیت باطرى: گوشى بدون باطرى

کارکردى نــدارد و اگر باطرى گوشــى داراى 
مشکل باشد باعث مى شــود عملکرد موبایل با 

6.بررسى بدنه گوشى:
حاال نوبت به بررسى بدنه گوشى مى رســد، گوشى هاى کارکرده
تقریباً ضربــه خردگى، خط وخش و رنگ پریدگى دارند، شــما باید
بادقت و ریزبینى بدنه گوشــى را بررسى کنید
و متوجه ایراد هاى آن در بدنه بشــوید، در

برخى مواقع فروشــنده این نکات را بازگو
مى کند درهرصورت شــما به ظاهر گوشــى

9.بررسى قیمت:
شما باید قبل از خرید حتماً از قیمت گوشى م
سایر فروشنده هامطمئن شوید قیمتى که فر

مناسب است و بعد اقدام به خرید کنید.

10.بررسى رجیسترى گوشى
ووووووووگوشىىىىىىىىىىىىىىىى هاى که وارد مى شــو
برســن
بازار ش
خریدار
باشد و
شوید،
گوشى
هنــگ
گوشــ
گوشى
به ثبت برسند قانونى
شدن از قانونى بودن گوشى مى توانید با پیا

بررسى ها را انجام دهید.
هنگام خرید گوشى حتمًا در حضور فروشن
ت گوشى کنید، تنها صاحب گوشى مى تواند
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 از آنجا که آلوئه ورا قادر است آنزیم هاى موجود در پانکراس را فعال کند، مى تواند 
در افرادى که دچار دیابت و هیپوگلیسمى هستند نیز به تعادل و تنظیم قند خون 
کمک کند.  گیاه آلوئه ورا تا 70 درصد قند خون را کاهــش مى دهد و از این رو 

گیاهى موثر در درمان بیمارى دیابت است.
آلوئه ورا همچنیــن داراى نقش پیش گیرى کننده از بیمارى دیابت نیز اســت. 
افرادى که شیرینى زیاد مصرف مى کنند، قبل از ورود به مرحله دیابت قطعى، با 

استفاده از این گیاه مى توانند از بروز بیمارى جلوگیرى کنند.
آلوئه ورا همانطور که در کاهش قند خون موثر است، به دلیل دارا بودن ویتامین و 

کالژن، بهترین نرم کننده پوست پا در بیماران دیابتى  به شمار مى رود.
گیاه آلوئه ورا مى تواند به شــکل هاى گوناگون عرقیات، خشک شده و حتى به 

صورت پماد قرص و شربت عرضه شود.

پیاده روى یک راه آسان براى خالص شدن از وزن اضافه 
است ولى انتظار نداشته باشید یک پیاده روى کوتاه اطراف 

بلوکتان باعث کاهش وزن سریع شود.
قدم زدن، کالرى مى ســوزاند، ولى براى ســوزاندن مقدار 
کالرى قابل توجه باید سرعت و طول پیاده روى را افزایش 

دهید.
اگر بخواهید روزانه 1 ساعت با سرعت کم پیاده روى کنید 

تقریبا 6 ماه طول مى کشد تا حدود 5 کیلو وزن کم کنید.

قدم زدن طوالنى تر یا ســریع تر یا رژیــم غذایى متعادل 
مى تواند سرعت کاهش وزن شما را افزایش دهد.

 براى کاهش وزن باید کمتر از میزان کالرى مورد نیاز بدنتان، 
مصرف کنید تا بدن دچار کمبود کالرى شود. سوزاندن کالرى 

بیشتر با پیاده روى مى تواند شما را به این هدف برساند.

تأثیر کالرى اى که مى ســوزانید بر کاهش 
وزن

براى از دســت دادن نیم کیلو وزن باید کمبود کالرى اى به 
اندازه 3500 داشته باشید؛ بنابراین اگر مى خواهید هفته اى 

نیم کیلــو وزن کم کنیــد باید روزانه 500 کالرى بیشــتر 
بسوزانید.

مقدار کالرى اى که در پیاده روى مى سوزانید با وزن بدن، 
مسافت و زمان پیاده روى ارتباط مستقیم دارد.

یک خبر خوش براى کوتاه قد ها: بر اساس گزارش شبکه 
NBC افراد قد کوتاه نســبت به بلند قدها، کالرى بیشترى 

مى سوزانند.

تأثیر سرعت پیاده روى بر کاهش وزن
طى کردن مسافت یکسان با سرعت کم یا زیاد به یک اندازه 
کالرى مى سوزاند، ولى نکته اینجاست که سرعت باال زمان 

کمترى از شما خواهد گرفت.
مثال اگر شما 70 کیلو وزن داشــته باشید و با سرعت 2-1 
مایل بر ساعت به مدت نیم ســاعت پیاده روى کنید، 79 
کالرى مى ســوزانید، ولى اگر همین مسافت را با سرعت 4 
مایل بر ساعت طى کنید، زمانى که صرف پیاده روى کرده 

اید فقط 15 دقیقه خواهد بود.

تأثیر مسافت پیاده روى بر کاهش وزن
اگر مسافت را افزایش دهید یعنى مدت زمان طوالنى ترى 

پیاده روى کنید، کاهش وزن سریعترى خواهید داشت.
اگر یک ســاعت با ســرعت 2 مایل پیاده روى کنید، 159 
کالرى مى ســوزانید. دو برابر آنچه در نیم ساعت با همان 
سرعت مى ســوزانید. ولى پیاده روى با سرعت 4 مایل در 

ساعت باعث مى شود کالرى ســوزاندن شما دوبرابر یعنى 
318 کالرى شود. در عرض 15 هفته مى توانید به هدفتان 

که کاهش وزن 5 کیلویى بوده است برسید.

تأثیر رژیم غذایى بر کاهش وزن
اگر بتوانید ورزش و رژیم غذایى را همزمان رعایت 
کنید مسلما خیلى سریعتر به هدف کاهش وزنتان 
خواهید رسید.اگر روزانه با پیاده روى 300 کالرى 
بسوزانید و 500 کالرى مصرفیتان در روز کاهش 
دهید یعنى در هفته 5600 کالرى کمبود خواهید 
داشت که منجر به کاهش وزن حدود 1 کیلویى 

در هفته خواهد شد.
در نتیجه در عرض 5-6 هفته به هدف کاهش وزن 

5 کیلوییتان مى رسید.

استاد طب فیزیکى و توانبخشى گفت:وضعیت مناسب خوابیدن وضعیتى است 
که پاها را مقدارى جمع کرده و تغییر وضعیت بدهیم؛ ضمن اینکه خوابیدن روى 
شکم توصیه نمى شود و به پشــت خوابیدن به صورت پیوسته و مداوم نیز ضرر 
دارد.  سید منصور رایگانى، استاد طب فیزیکى و توانبخشى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى،در پاسخ به این پرسش که «آیا نباید روى زمین بخوابیم و باید حتما 
از تختخواب استفاده کنیم؟»،بیان داشت:هیچ منعى براى خوابیدن روى زمین 
وجود ندارد و هیچ وقت نمى گوییم اصال روى زمین نخوابید؛ بلکه مى توان روى 

زمین خوابید؛ البته با شرایط مناسب.
وى ادامه داد: بالش مناسب و سطحى که خیلى نرم و خیلى سفت نباشد؛ به طوى 
که پتوهاى قدیمى، تشک هاى پنبه اى و پشمى براى خواب مناسب هستند و 

منعى براى خوابیدن روى زمین وجود ندارد.
استاد توانبخشى و طب فیزیکى یادآور شد:الزامى نیز براى خوابیدن روى تخت 

نیست بلکه با رعایت اصول ذکر شده مى توان روى زمین نیز خوابید.

دانشمندان استرالیایى در تحقیقات جدید خود دریافتند که گیاه زرشک به مقابله 
با سرطان ریه کمک مى کنند.

سرطان ریه دومین نوع شایع سرطان در جهان اســت که در سال 2020، 1.8 
میلیون نفر بر اثر این بیمارى جان خود را از دست دادند.

محققان دانشگاه فناورى سیدنى دریافتند که ترکیب گیاهى بربرین در توقف 
رشد سلول هاى سرطانى ریه در محیط آزمایشگاهى مؤثر است.

بربرین یک ترکیب گیاهى طبیعى اســت که هزاران سال در طب سنتى چینى 
استفاده مى شود. این ترکیب را مى توان در گیاهان مختلفى از جمله زرشک، گلدن 

سیل، انگور و زردچوبه درختى یافت.
در طول سال ها، تحقیقات نشان مى دهد که بربرین در کمک به افراد مبتال به 
دیابت نوع 2 براى تنظیم سطح گلوکز مؤثر است و به درمان سندرم متابولیک 

کمک مى کند.
دکتر «کمال دوآ»، سرپرست تیم تحقیق، مى گوید: «بربرین دو فرآیند کلیدى 

پیشرفت سرطان یعنى تکثیر سلولى و جابجایى را مهار مى کند.»
وى گفت: «از آنجایى که بربرین حاللیت زیستى ضعیفى دارد، کاربرد بالینى آن 
محدود است. هدف اصلى این مطالعه بهبود پارامتر فیزیکوشیمیایى بربرین با 
فرمول بندى آن به نانوذرات کریستالى مایع و مطالعه پتانسیل ضدسرطانى آن در 
شرایط آزمایشگاهى در برابر سلول هاى اپیتلیال آلوئولى-بازال آدنوکارسینومیک 

انسانى، A 549 است.»

یک کارشــناس گیاهان دارویى گفت: از دوران هاى قدیم تاکنون از گیاهان 
دارویى مختلفى براى درمان حالت تهوع استفاده شده است.

سارا تیمورى، اظهار کرد: دارچین رمز جوانى است و مصرف روزانه آن انسان 
را سالم نگه مى دارد.

وى ادامه داد: دارچین کلیه ها را گــرم، ضعف کمر و پا ها را از بین مى برد و کم 
خونى را درمان مى کند.

تیمورى با اشاره به اینکه این ادویه معطر بهترین دارو براى درد هاى عضالنى 
اســت، عنوان کرد: دارچین اثر آرام کننده و شــاد کننده دارد و از بسیارى از 

دارو هاى آرام بخش بهتر است.
این کارشــناس گیاهان دارویى ادامه داد: اثر مهم دیگر دارچین پایین آوردن 
تب اســت و حتى امروزه دارچین را به صورت قرص و کپسول درآورده اند که 
به عنوان تب بُر بــه کار مى رود، این گیاه رگ ها را بــاز مى کند و باعث بهبود 

گردش خون مى شود.
وى تصریح کرد: یکى از خواص دارچین این اســت که باعث افزایش کارایى 
هورمون انسولین در بدن شده و در نتیجه بدن نیاز کمترى به این هورمون براى 

کنترل قند خون پیدا مى کند.

مصرف روزانه آجیل
فشار خون را کاهش مى دهد

مغز هاى مورد مطالعه شامل بادام، میوه کاج (چلغوز) و 
همچنین بادام زمینى بودند و متخصصان بر این باور 
هستند که مصرف روزانه بیش از 14 گرم، فواید زیادى 

دارد که فراتر از سالمت قلب است.
مطالعه اخیر نشــان مى دهد که یک وعده کوچک و 
روزانه آجیل درختى یا بادام زمینى مى تواند خطر ابتال 
به فشار خون را کاهش دهد. عالوه بر آن، کارشناسان 
تغذیه در مورد سایر مزایاى بالقوه مصرف روزانه آجیل و 
چگونگى تشخیص راهکار هاى ارزشمند براى افزایش 

مصرف را مرتبا بررسى مى کنند.
در این مطالعه کــه بر روى بزرگســاالن کره اى 40 
ساله و باالتر صورت گرفته اســت، محققان مصرف 
بادام زمینى، بــادام و/یا چلغــوز را در بیش از 10000 
شرکت کننده بر اساس پرسشنامه هاى غذایى بررسى 

کردند.
آن ها میزان بالقوه مصرف بادام و بادام زمینى را در طول 
عمر شــرکت کنندگان تجزیه و تحلیل کردند. آنچه 
آن ها کشف کردند ارتباط معکوس قابل توجهى بین 
مصرف متوسط هفتگى 15 گرم یا بیشتر و بروز فشار 

خون باال بود.
این مطالعه نشان مى دهد که یک وعده بسیار 

کوچک هفتگى از بادام زمینى، بادام 
و/یا دانه چلغوز ممکن اســت در 

پیشگیرى از فشــار خون باال 
به ویژه در این جمعیت خاص 
موثــر باشــد و همچنین 
مزایــاى زیــاد دیگرى در 
طول زندگى یــک فرد به 

ارمغان آورد.

غلبه بر ترس از چربى
غذا هایى که حاوى چربى هاى تک غیراشباع هستند 
– مانند بادام درختى، بادام زمینى و کره بادام زمینى - 
اغلب به دلیل فوایدشان براى سالمت قلب تحسین 
مى شوند. اما برخى کارشناسان تغذیه نشان مى دهند 
که آجیل و بادام زمینى مزایاى بالقوه اى فراتر از تأثیر 
مثبت بر ســالمت قلب دارند. به عنوان مثال مصرف 
آجیل زمانى که به عنوان بخشى از استراتژى مدیریت 

وزن گنجانده شود، مى تواند مفید باشد.
دیانا رودریگز مى گوید: «مشکل این است که بسیارى 
از مردم به دلیل این تصور غلط که خوردن چربى باعث 
افزایش سریع وزن مى شــود، از مواد غذایى پرچرب 
اجتناب مى کنند. با این حال، داده هاى در حال بررسى 
ارتباط بین مصرف آجیل و تغییر وزن را نشان مى دهد 
و ثابت مى کند افزودن نصف وعــده آجیل (از جمله 
بادام زمینى) به جاى یک میان وعده کم مغذى مى تواند 
به جلوگیرى از افزایش وزن در درازمدت کمک کند.»

امبر ترژو نیز بر اهمیت غلبه بر ترس از مصرف چربى 
موجود در آجیل هاى غنى و کره آجیل تاکید مى کند. 
فوایدى که آجیل و کره آجیل مى توانند به 
برنامه غذایى افراد بیافزایند بسیار 

زیاد است.
ترژو مى گویــد: «اگر 
براى هر بارى که کسى 
مى گوید نمى تواند کره 
بادام زمینــى را از ترس 
زیاد خــوردن و اضافه 
وزن در خانــه اش نگه 
دارد، یک دالر داشــتم، 
مقدار قابــل توجهى پول 

پس انداز مى کــردم.» بزرگترین دلیلى 
که مردم تمایل بــه مصرف بیش از 
حد غذا هایى مانند کره آجیل و آجیل 
دارند این است که آن ها این غذا ها 
را بیش از حد محدود مى کنند. این 
عمل مى تواند به مرور زمان منجر به 
افزایش وزن شده و باعث گردد که 

فرد تمایل بیشــترى به اجتناب از این 
غذا ها داشته باشد.

عالوه بر این، آجیل هایى مانند بادام زمینى 
اغلب در برخى از الگو هــاى غذایى که به طور 

گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند، مانند رژیم غذایى 
MIND و رژیم مدیترانه اى گنجانده مى شوند که هر دو 

تاثیر مثبتى بر سالمت قلب دارند.
شرى کلمن کالینز مى گوید: «نکته مهم این است که 
بادام زمینى بخشى از بسیارى از الگو هاى تغذیه سالم 
در جهان، از جمله رژیم غذایى DASH و رژیم غذایى 
MIND اســت و مى تواند به راحتــى در رژیم غذایى 

مدیترانه اى گنجانده شود.

مصرف روزانه آجیل
در عین حــال که جدیدترین داده ها نشــان مى دهند 
مصرف تنهــا 14 گرم بادام، بادام زمینــى و/یا چلغوز 
در هفته مى تواند براى ســالمت قلب مفید باشــد، 
کارشناســان بر این باورند که مصرف روزانه این مواد 
مغذى فواید بالقوه دیگرى نیز از جمله افزایش تمرکز 

حواس با خود به همراه دارد.
رودریگز مى گوید: «براى خوردن آجیل باید ســرعت 
خود را کاهــش دهید، زیرا قبل از قــورت دادن، ابتدا 
آن ها را مى جوید. با انجام این کار شما در حال تمرین 

تکنیک هاى تغذیه آگاهانه هستید.
عالوه بر این، خوردن بادام زمینى و سایر غذا هاى مشابه 

مى تواند از همان دوران نوزادى مفید باشد. در گذشته، 
ارائه دهندگان مراقبت هاى بهداشتى به والدین توصیه 
مى کردند که شروع غذا هاى بسیار آلرژى زا مانند بادام 
درختى و بادام زمینى را براى خردســاالن به تعویق 

بیاندازند، اما دیگر اینطور نیست.
کلمن کالینز مى گوید: «غذا هاى حاوى بادام مناسب 
براى نوزادان باید در سال اول زندگى و در اوایل 4 تا 6 
ماهگى براى نوزادانى که در معرض خطر آلرژى هستند 
معرفى شوند تا از بروز آلرژى به بادام زمینى جلوگیرى 
شود.» پس از شــروع موفقیت آمیز تغذیه نوزاد با این 
مواد مغذى، آن ها باید به طــور منظم در رژیم غذایى 

نگه داشته شوند.
در مورد بزرگساالن خانواده، متخصصان نکاتى را در 
مورد استفاده روزانه از بخش هاى مناسب آجیل ارائه 
مى دهند. به عنوان مثال، یک وعــده کره آجیل را در 
طول روز به دو بخش تقسیم کنید. 1 قاشق غذاخورى 
کره بادام زمینى را صبح به جو دوسر اضافه، سپس 1 
قاشق غذاخورى را به ماســت یونانى اضافه کرده در 

وعده بعد از ظهر میل کنید.
گزینه دیگر اضافه کردن بادام خالل شــده به ساالد 
است. چربى سیرکننده کمک مى کند تا خود را مدت 
زمان طوالنى ترى سیر نگه دارید. همچنین مى توانید 

بسته هاى آجیل از قبل آماده شده را انتخاب کنید.
این بسته هاى میان وعده بسیار کاربردى هستند، زیرا 
مى توانند در جیب شما جا شوند و میان وعده هاى عالى 
طى روز درست کنند، مخصوصًا هنگام بعد از ظهر که 

احساس مى کنید در حال ضعف هستید.

افزایش روزانه مصرف آجیل
در حالى که برخى کارشناسان توصیه مى کنند هنگام 
جستجوى توصیه هاى غذایى و آشپزى در پلتفرم هاى 
رســانه هاى اجتماعى محبوب با احتیاط عمل کنید، 
عده اى دیگر خاطرنشان مى کنند که برخى از روند ها 

باعث افزایش مصرف آجیل مى شوند.
به طور مثــال چند راه براى تشــخیص روند تبلیغات 
فریبنده در TikTok وجود دارد. بزرگترین پرچم قرمز 
یک روند فریبنده این است که کلمات "غذا" و "فورى" 
را در کنار یکدیگر داشــته باشد. شما نمى توانید غذا یا 
روش هاى پخت و پز را براى داشتن یک وعده غذایى 
عالى خالصه و کوتاه کنید. چیز هاى خوب همیشه زمان 

مى برند و هیچ میانبر و فوریتى وجود ندارد.
رودریگــز توصیه مى کند که مراقــب ویدیو هایى که 
مکمل ها را تبلیغ مى کنند و ویدیو هاى «آنچه در یک 

روز مى خورم» باشید.
او مى گوید: «نکته این ویدیو ها این است که مى توانند 
بیننده را به مسیر مقایســه و تمایل به خوردن کمتر از 
آنچه بدنش واقعاً نیاز دارد ســوق دهند». کالرى مورد 

نیاز روزانه هر فرد متفاوت است.
اما رسانه هاى اجتماعى همه فریب و اطالعات نادرست 
نیستند. مى توانید ایده هاى ارزشمندى را در رسانه هاى 
اجتماعى بیابید که ممکن است به شما کمک کند بادام 
درختى و بادام زمینى بیشترى را در برنامه غذایى خود 
بگنجانید. رسانه هاى اجتماعى مملو از ایده هاى عالى 

براى استفاده از بادام زمینى و کره بادام زمینى است.
در نهایت غذا هایى مانند آجیل و کره آجیل مى توانند به 
افزایش مصرف سایر مواد مغذى کمک کنند که ممکن 
است شما و خانواده تان به اندازه کافى از آن ها استفاده 
نکنیــد. در واقع ترکیب یک طعم آشــنا با یک غذاى 
ناآشنا ممکن است بچه ها و بزرگساالن را تشویق کند 

تا چیز هاى جدید را امتحان کنند.
جمله اى هست که برخى مى گویند "بادام زمینى آشنا 
را غریبه و غریبه را آشنا مى کند. " این جمله یادآورى 
مى کند که طعم آشــناى بادام زمینى مى تواند در هاى 
آشپزى را به روى مردم باز کند تا غذا هایى را امتحان 

کنند که در غیر این صورت ممکن است نخورند.
مثال در یک دستور غذایى ساده حاوى کره بادام زمینى 
مى تواند به بچه ها کمک کند تا سبزیجاتى مانند کرفس 
بخورند. اما اکتشاف غذا به کودکان محدود نمى شود. 
بادام زمینى و کره بادام زمینى مى توانند در هاى آشپزى 
جدیدى را براى بزرگساالن نیز باز کنند. توجه داشته 
باشید که غذا هایى مانند خورش بادام زمینى آفریقایى و 
نودل کره بادام زمینى مى توانند باعث افزایش مصرف 

محصول شوند.
آجیل و کره آجیل نه تنها مى توانند بخشى از یک راهکار 
کلى براى پیشگیرى از فشــار خون باال باشند، بلکه 
مى توانند به اســتراتژى هاى مدیریت وزن نیز کمک 
کنند. آن ها همچنین مى توانند ذهن آگاهى را افزایش 
دهند. اگر مى خواهید در الگوى وعده هاى غذایى خود 
تغییراتى ایجاد کنید، با یــک ارائه دهنده مراقبت هاى 
بهداشتى یا متخصص تغذیه صحبت کنید تا مشخص 

شود چه چیزى براى شما مناسب است.

وس
رم یا بیشتر و بروز فشار

 یک وعده بسیار
ى، بادام
رر در ت
باال
ص
نین
ى در 
د به 

موجو
و کره آجیل فوایدى که آجیل

برنامه غذایى افراد بیافزایند بس
زیاد است.

مى گویــد: ترژو
براى هر بارى که
مى گوید نمى تو
بادام زمینــى ر
زیاد خــوردن
وزن در خانــ
دارد، یک دال
مقدار قابــل ت

چطور خوب بخوابیم؟

درمان حالت تهوع با دمنوش هاى سنتى

با زرشک به مقابله با سرطان ریه بروید

گیاه آلوئه ورا و پیشگیرى از دیابت

چگونه فقط با پیاده روى 5 کیلو کاهش وزن داشته باشیم؟
 شما دوبرابر یعنى 
ى توانید به هدفتان 

سید.

ش وزن
مزمان رعایت
نننننننننتان اهش وزن
ىىىىىىىىىىىلرى 0ى300 کا
در روز کاهش 
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1 کیلویى  1دود

ه هدف کاهش وزن 
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آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره

آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك زواره صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکــور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اســناد و 
امالك زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک 
ماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست 
اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى 
دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند  اداره ثبت  مبادرت به صدور ســند مالکیت 

مینماید ضمًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
1- راى شماره 140160302021000010 مورخ 1401/04/13 - آقاى سیدمحمد طباطبائى 
فرزند سیدحسین بشــماره ملى 1180025903 تمامت بیست و دو سهم و نود و هشت-صدم 
سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ مزرعه نیرآباد 39 اصلى دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت ششدانگ 1084000 متر مربع خریدارى عادى از ورثه محمدعلى عباسى و 
قمر نورى (به غیر از حسن عباسى) و ورثه احمد رجبى پور جان آبادى مع الواسطه از فرج رجبى 
پور و خریدارى مع الواسطه از نازنین بیگم ظفرقندى نیرآبادى و شهربانو ظفرقندى نیرآبادى 
مالکین رسمى. تاریخ انتشارنوبت اول:1401/05/04 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/19 

– م الف:1355390 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره - خیراله عصارى/5/124

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

مهردشت
1. برابر راى شــماره 140160302177000157 مورخه 1401/03/23  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرنگیس 
دادخواه على آبادى  فرزند امیر بشماره شناسنامه 11  نجف آباد و شماره ملى 1091908941  در 
ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2608  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 423/36 مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

خانم بى بى امینى دهقى محرز گردیده است.
2. برابر راى شــماره 140160302177000155 مورخه 1401/03/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرزانه یوسفى 
فرزند على محمدبشماره شناسنامه 116  نجف آباد و شماره ملى 1092036733  در ششدانگ 

یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2278  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 183/05 مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالمرضا 

خسروى  محرز گردیده است.
3. برابر راى شــماره 140160302177000154 مورخه 1401/03/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم مجنونى 
دهقى  فرزند مسلم بشماره شناسنامه 103  نجف آباد و شماره ملى 1092056051 در ششدانگ 
یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 1983  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت226/80مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى براتعلى 

توکلى دهقى  محرز گردیده است.
4. برابر راى شــماره 140160302177000186 مورخه 1401/04/01 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى جواد هاشمى 
دهقى  فرزند محمد بشماره شناسنامه 168  نجف آباد و شماره ملى 1092074953در ششدانگ 
یکباب خانه بر روى  قسمتى از ششدانگ پالك هاى 3119 فرعى و 3557 فرعى واقع دردهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع انتقالى بصورت عادى از مالک رسمى 

خانم فرزانه مومنى محرز گردیده است.
5. برابر راى شــماره 140160302177000158 مورخه 1401/03/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم منیره محمد 
بیگى دهقى  فرزند مصطفى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080430271  در سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یک درب باغ بر روى قسمتى از پالك 2422  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 991/54 مترمربع انتقالى بصورت عادى و مع الواسطه  از مالک 

رسمى آقاى محمد على علینقیان محرز گردیده است.
6. برابر راى شــماره 140160302177000159 مورخه 1401/03/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه 
احمدى فرزند قنبرعلى بشماره شناسنامه 70  و شماره ملى 1091988633  در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک درب باغ بر روى قسمتى از پالك 2422  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 991/54 مترمربع انتقالى بصورت عادى و مع الواسطه  از مالک 

رسمى آقاى محمد على علینقیان محرز گردیده است.
7. برابر راى شــماره 140160302177000160 مورخه 1401/03/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فریده محمد 
هاشمى دهقى  فرزند بهرام بشماره شناســنامه 333  تهران و شماره ملى 0051691809  در 
ششدانگ یکدرب باغ بر روى قسمتى از پالك 2422  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 785/10 مترمربع انتقالى بصورت عادى و بدون واسطه  از مالک 

رسمى خانم رباب علینقیان محرز گردیده است.

8. برابــر راى شــماره 140160302177000132 مورخــه 1401/03/16 هیــات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانــه و بالمعارض 
آقاى محمد حمیدیــان فرزند یحیى  بشــماره شناســنامه 5625  نجف آباد و شــماره ملى 
1090573405  در ششــدانگ یــک درب بــاغ بر روى ششــدانگ پــالك 2501  فرعى 
واقع در دهق  4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان بــه مســاحت 1122/20 مترمربع انتقالى 
بصورت عادى از مالکین رســمى آقاى یحیــى حمیدیان و وراث نرجــس خاتون مجنونى 

محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضاء مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/05/19 -  م الف: 1354110 - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت – نصراله 

علینقیان/5/126

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

 راى شــماره 1454-1401/03/01 آقاى ناصر شــریفى نجف آبــادى فرزند محمد مهدى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 168/96 مترمربع قسمتى از پالك شماره 794  اصلى واقع در 
قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ 
انتشار نوبت اول : 1401/05/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/19 – م الف:1355152 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى -  سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى/5/128

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

1. راى شماره 140160302026005390 مورخ 1401/04/12 هیات چهار خانم محمد زاهدى 
به شناسنامه شــماره 89712 کدملى 1281893501 صادره فرزند اصغر نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 68,48 مترمربع پالك شــماره 16 فرعى از 14915 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق قولنماه عادى از مالک رسمى 
اصغر زاهدى که بموجب سند شماره 34047 مورخ 58/10/13 دفترخانه 12 اصفهان میباشد 

در جریان ثبت مى باشد خریدارى نموده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتــداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/04 - تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 1401/05/19 - م الف: 1355219 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى/5/130

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602006004473 - تاریخ: 1401/05/12 - زیبا مالئى فرزند عباس 
شماره کدملى 1140254375 به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهى شده مدعى اســت که سند مالکیت سى و هفت حبه و ســى و پنج - نود و هفتم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك شماره (856) فرعى از (113) اصلى که در دفتر امالك 
الکترونیک شماره 139720302006001320 به نام ایشان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
است و معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. چون درخواســت صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 
1360844 – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر – سید امیرحسین حسن زاده از طرف 

زهره عموشاهى خوزانى/5/214

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزى اصفهان با 
اشاره به اینکه ســیل اخیر موجب از بین رفتن برخى 
محصوالت شده اســت، گفت: براى دو روز تعطیالت 
تاسوعا و عاشورا هیچ کمبود سبزى و صیفى و میوه در 

اصفهان نداشتیم.
نوروزعلى اسماعیلى درباره ســیل اخیر کشور و تأثیر 
آن بر بازار سبزى و صیفى جات، اظهار کرد: با توجه به 
قدرت خرید پایین مردم، سیل اخیر سبب تغییر فاحشى 
در قیمت ها نشــد. وى افزود: البته برخى شــنیده ها 
حکایت از صــادرات گوجه دارد کــه در صورت این 
اتفاق، ما دچار کمبود و افزایــش قیمت این محصول 

خواهیم شد.
اسماعیلى با تأکید بر اینکه هیچ کمبود میوه و سبزى و 
صیفى جات در بازار نداریم، توضیح داد: نسبت به چند 
هفته گذشــته قیمت انواع میوه همچون هلو، شلیل، 
گرمک، طالبى و هندوانه کاهش یافته است. وى البته 
تأکید کرد: به دلیل سیل اخیر، بخشى از محصول انگور 

از بین رفت که این موجب افزایش قیمت آن شد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزى اصفهان 
اضافه کرد: به دلیل ســیل اخیر در شیراز و استان هاى 
جنوبى بیشتر صیفى جات و محصوالت زمینى همچنین 

گوجه، هویج و سیب زمینى و... دچار آسیب شدند.

معاون محیط زیست طبیعى و تنوع زیستى حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان گفت: فیلم بازنشر 
شده مرگ و میر قوچ و میش ها در فضاى مجازى 
مربوط به فروردین 1398 در پارك ملى گلســتان 
واقع در شمال شرق ایران بوده است و مرگ و میر 
قوچ و میش ها در پارك ملى و پناهگاه حیات وحش 

کاله قاضى صحت ندارد.
حســین اکبرى اظهار کرد: بر اساس بررسى هاى 
کارشناسى انجام شده آن زمان علت تلفات قوچ ها 
در آن پارك عامل بیمارى همه گیر، سموم یا عوامل 
انسانى تشخیص داده نشد بلکه علت مرگ و میر، 

بیمارى ناشى از تغییر ناگهانى دما و یخبندان اعالم 
شد که رویدادى کامًال موقت بوده و در همان زمان 

برطرف شده است.  
وى در خصــوص نــژاد قــوچ هاى تلف شــده،  
گفت: همانطور که در این فیلم مشــخص اســت، 
قــوچ و میش مــورد نظر، نــژاد «اوریــال» بوده 
که نژادى مختص شــمال شــرق ایران است در 
حالى کــه جمعیت قــوچ هاى پــارك ملى کاله 
قاضى در اســتان اصفهــان از نژاد قــوچ و میش 
«اصفهان» اســت که ظاهرى به نسبت متفاوت با

قوچ اوریال دارد.

سیل اخیر قیمت میوه
و سبزى را باال نبرد 

مرگ و میر قوچ ها
در کاله قاضى صحت دارد؟

خبر

الدن ایرانمنش
پیاده روهاى چهارباغ مدعیان خوبى هستند.کافى است چند ساعتى را در 
آنجا قدم بزنى تا کسانى را ببینى که شاید چندین بار از ابتدا تا انتهاى پیاده 
رو را گز مى کنند تا عقربه ها جایشان را با هم عوض کنند، ثانیه ها و دقیقه 

ها هم یکجا نمانند و ساعات بیکارى به هر نحو که شده بگذرد.
با هر کدامشان که همصحبت شوى یک جمله دستگیرت مى شود: «نه 
ارث پدرى داریم و نه پارتى در اداره اى.» کسانى که از ماندن در اضطراب 
و بیکارى و اعتماد به آمارهایى که هر بار عنوان مى شود، خسته شده اند. 

فرقى هم ندارد کدام دولت با کدام نگاه سر کار باشد.
حاصل این وضع سال هاست که شده وعده دادن قبل از تصاحب صندلى ها 
و عمل نکردن به بیشــتر قول ها در ایام دراز حکمرانــى و تحویل دادن 
حجمى از مشکالت به دولت بعدى؛ بعد هم نالیدن دولت هاى بعد از این 

که ویرانه اى تحویل گرفته اند.
این بدقولى ها پیمانه صبر خیلى ها را لبریز کرده است. کسانى مثل ابراهیم 
که از بعد از شیوع کرونا، دست و پاى شغلش شکست و نتوانست مثل قبل 
ادامه بدهد. حاال او و همکارانش از رقابت با دیگران بازمانده اند و به نوعى 

ورشکسته و بیکار شده اند. 
ابراهیم یــک کارگاه کوچک تولید کفش داشــته و بخاطر به روز نبودن 
ماشین آالتش نتوانسته دوام بیاورد: «وام ها زیاد بود و بانک ها هم مانع 
تراشــى مى کردند. ما ماندیم و کارگرانم که نمى توانستم حقوقشان را 
بدهم.» او همه اموالش را در کف قیمــت فروخته و حاال به خیل بیکاران 

اصفهان پیوسته است.
به غیر از ابراهیم خیلى هاى دیگر هستند که از تورم و بیکارى زخم خورده 
اند. حرف هاى هر کدامشان را بشنوى مشابه همدیگر است. بیکارى حاال 
به یک کلمه تکرارى تبدیل شده است تا مراجع رسمى و غیر رسمى هر 
بار ابعاد تازه ترى از آن را بنمایانند. ابعادى که گاهى در پس آمارهاى ضد 

ونقیض یک رقمى و دو رقمى رد گم مى کند و باز ســرباز مى کند تا زخم 
بیکارى هیچوقت خوب نشود.

زخمى که دولت ها تا کنون نتوانســته اند براى آن مرهمى بگذارند. سال 
ها پیش قرار بود این زخم توسط بنگاه هاى زودبازده ترمیم شود اما این 
بنگاه ها هم نتوانســتند دوام بیاورند خیلى هایشان تعطیل شدند و خیلى 
هاى دیگر دست و پا شکســته ادامه دادند و از سرنوشت آنها اطالعى در 

دست نیست. 
اکنون هم عملکرد دولت در زمینه بیکارى ســناریویى است که به شدت 
به بنیان هاى اقتصاد مبتنى بر بازار وابسته است. این را نادر که حاال بیکار 
است و قبًال یک مغازه کفاشى داشــته مى گوید. او حاال همه چیزش را از 
دست داده اســت؛ کتابى حرف مى زند و اطالعاتش کم و زیاد در مورد 
اقتصاد بد نیســت. به گفته او جذب ســرمایه خارجــى و تقویت بخش 
خصوصى تنها راهکارى اســت که مى تواند طعم شــیرین بیکارى تک 

رقمى را به مردم بچشاند.
فضاى رقابتى نابرابر در عرصه کار و تجــارت اجازه نمى دهد گفته هاى 
نادر به حقیقت بپیوندد، مسئله اى که براى کارگران اصفهانى که روزانه به 
تعدادشان افزوده مى شود و یا کسانى که فارغ التحصیل سراب کار شده 
اند نمود پررنگ ترى دارد. علیرضا هم  یکى از همین کارگرانى است که  
به دنبال اجراى طرح بنگاه هاى زود بازده مدت ها پیش در یک شرکت 
پخش تجهیزات پزشکى مشغول به کار شده و حاال روزهاى بیکاریش را 
مى گذراند: «بعد از اینکه مدیر شرکت با استخدام ما وام را گرفت، بالفاصله 
چک هاى برگشتى اش را  پاس کرد و اموال شرکت را زیر قیمت فروخت. 
بعد از چندماه با ما سه نفر دستمزد ســه ماهمان را تصفیه کرد و اعالم بر 

شکستگى کرد و ما به جرگه بیکاران اضافه شدیم. »
در همین رابطه یک کارشناس مســائل اقتصادى، افزایش نرخ بیکارى 
فزاینده فارغ التحصیالن دانشگاهى را مشکل اقتصاد ایران دانسته و مى 

گوید: «تنها راه حل براى عبور از این مشکل افزایش حجم سرمایه گذارى 
داخلى و خارجى است.»

مهدى پازوکى معتقد است: «در حال حاضر، جوانان بسیارى بیکار هستند 
که از دالیل آن وضعیت بد اقتصادى، تعدیل نیرو در کارخانه ها یا کارگاه 
ها و بسیارى از مسائل دیگر است؛ این در حالى است که اشتغال باید ثبات و 
استمرار داشته باشد و آمار کارگران موقت و شاغلین شغل هاى کاذب، نمى 

تواند در ارائه آمار ایجاد شغل و نرخ بیکارى صحیح باشد.»

این تحلیلگر اقتصادى افزود: «معضل کنونى کشــور در بخش اشتغال و 
بازار کار، بیکارى فارغ التحصیالن دانشــگاهى است که پس از فراغت 
از تحصیل براى ورود به عرصه کار و تولید با مشــکل جدى روبه  رو مى 

شوند.»
این کارشناس اضافه کرد: «تداوم بیکارى این گروه جامعه و بى توجهى 
دانشجویان به کسب مهارت هاى شــغلى مورد نیاز بازار کار، سبب شده 

است نرخ بیکارى فارغ التحصیالن بیش از سایر گروه ها باشد.»

زخمى که مرهم نشده است

چهارباغ میزبان جوانان بیکار شده است برگزارى رویداد مشروطه
در اصفهان

مدیر خانه مشـروطه اصفهان گفت: به مناسـبت روز 
مشروطیت، رویداد مشـروطه در اواخر مرداد ماه سال 
جارى برگزار مى شـود. در ایـن رویداد، تـور بازدید از 
مکان هایى که نهضت مشروطیت در آن رقم خورده، 

جاى گرفته است.
مصطفى مرتضـوى با اشـاره بـه برنامه ریـزى براى 
برگـزارى رویـداد مشـروطه اظهـار کـرد: اجـراى 
برنامه هاى نمایشـى، پرده خوانـى، نمایش فیلم هاى 
تاریخـى و دعوت از سـخنرانان علمـى از برنامه هاى 
تعریف شـده در ایـن رویـداد اسـت کـه توسـط خانه 

مشروطه اصفهان طراحى و برنامه ریزى شده است.
وى بازدید از پل خواجو، تخت فوالد، خانه ظل السطان 
و قرائت خانه در چهلسـتون و اماکنى کـه در مبارزه با 
اسـتبداد نقش داشته اسـت را از دیگر برنامه هاى این 
رویداد اعالم کرد و افزود: در زمان مشـروطیت وقایع 
زیادى در حوزه اصفهان انجام شده که آگاهى عمومى 
از این وقایع و لمس این وقایـع در اماکنى که انقالب 

مشروطیت در آن رخداد، یک ضرورت است.
مدیر خانه مشـروطه اصفهان گفت: انقالب مشروطه 
در اصفهان متمایز از سـایر نقاط در ایران بود و منجر 
به چاپ کتب مختلفى در این ارتباط شـد؛ سال 84 با 
مرمت و بازسـازى خانه تاریخى مشـروطیت توسـط 
شـهردارى، این خانه در اختیار فرهنگ و هویت شهر 
قرار گرفـت و محلـى براى برگـزارى مناسـبت هاى 
تاریخى، برنامه ریزى گردشگرى و علمى و سندخوانى 

(ایجاد بسترى براى مطالعه کتبتاریخى) شد. 

آگهى تغییرات
 شرکت ماشین سازى آتى مهر نگین اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 58592 و شناسه ملى 14006819808 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى مسعود صبا به شماره ملى 0793341779 به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل خانم 
بهناز صبا به شماره ملى 0795055102 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى حمیدرضا صبا به شماره ملى 1249884829 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1358101)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص خدماتى مهندسى نوژن نقش جهان به شناسه ملى 10260507315 و به شماره ثبت 30140 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/03/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد * احمدرضا امیرقائمى به شماره ملى 1287178057 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، مسعود آخوندى به شماره ملى 1287300073 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره و اصغر امیرقائمى به شماره ملى 1291062671 به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند * کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . * جواد مرادى به شماره ملى 0384504000 به سمت بازرس 
اصلى و رضا حسینخانى به شماره ملى 0532355040 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند . * روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1358065)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص گســتر نصب آروین به شناسه ملى 10260395949 و شــماره ثبت 18695 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1401/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقاى شمسعلى جهانگیرى چم پیرى به شماره ملى 
6209900828 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقاى على شاهین گهر به شماره ملى 1280820500 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، آقاى اکبر وکیلى به شماره ملى 1110361688 و آقاى ناجى پیمان ضیائى به شماره ملى 3255330841 به سمت اعضى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمى با امضاى آقاى شمسعلى جهانگیرى چم پیرى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. - هیات مدیره اختیارات ذیل را به 
مدیرعامل تفویض نمود: انجام امور ادارى از هر قبیل و تشریفات قانونى-حفظ و تنظیم فهرست دارایى-شرکت و تعیین بودجه سالیانه 
و تعیین پرداخت حقوق و انجام پرداخت هزینه هاى ر سیدگى به محا سبات-پیشنهاد ســود قابل تقسیم سالیانه- تعیین آیین نامه 
هاى داخلى-اجراى تصمیمات مجامع عمومى-اداى دیون و وصول رییس مطالبات-برپایى شعب،واگذارى و قبول نمایندگى، انتخاب 
و انتصاب و اســتخدام متخصصین و کارمندان و کارگران،عقد و امضاى هرگونه پیمان. - خانم مهناز محمودیه چمپرى به شماره ملى 
1971650854 به سمت بازرس اصلى و آقاى عبدالرحمان دهقانى چم پیرى به شماره ملى 6209881742 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1358074)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پارسین راد سپاهان 
به شناســه ملى 10260468657 و به 
شماره ثبت 26118 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مورخ 
1400/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ماده 37 اساســنامه به شرح ذیل اصالح 
شد: کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا اشخاصى که هیات مدیره 
تعیین مى نمایند و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1358110)
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باشگاه ذوب آهن طى روزهاى آینده شکایت رسمى خودش را بابت پرونده سینا اسدبیگى علیه پرسپولیس 
ثبت مى کند.

با گذشت حدود دو هفته از اعالم خبر پیوستن سینا اسدبیگى به پرسپولیس و اعتراض باشگاه ذوب آهن به 
این موضوع و ادعاى اینکه این بازیکن طرف قرارداد آنهاست، هنوز خبرى رسمى مبنى بر توافق یا شکایت 
این باشگاه از سرخپوشان تهرانى از سوى این باشگاه اعالم نشده است و این در حالى است که فصل جدید 
رقابت هاى لیگ برتر پایان هفته جارى آغاز خواهد شد و اتفاقاً طى قرعه کشى انجام شده از سوى سازمان 
لیگ، دو تیم پرسپولیس و ذوب آهن که طرفین این دعوا هستند باید در گام نخست به مصاف هم بروند.

پیگیرى ها از سوى یک مقام آگاه در باشگاه ذوب آهن در این خصوص مشخص کرد که باشگاه ذوب آهن 
در انتظار اقدام پرسپولیس براى توافق در خصوص وضعیت این بازیکن بوده و در عین حال در این مدت 
به دنبال جمع آورى لوایح حقوقى و تنظیم شکایت علیه این باشگاه بودند و این موضوع در مراحل پایانى 
خود قرار دارد و با توجه به اینکه تا این لحظه هیچ اقدامى از سوى باشگاه پرسپولیس براى حل این مشکل 
صورت نگرفته است باشــگاه ذوب آهن طى روزهاى آینده شکایت رسمى 

خودش را علیه این باشگاه تهرانى در پرونده اسدبیگى ثبت خواهد کرد.
باشگاه ذوب آهن مدعى است که با اسدبیگى قرارداد دارد و امضاى قرارداد 
این بازیکن با پرسپولیس غیر قانونى است و در شرایطى که خود بازیکن 
مدعى بندى در توافقش با باشــگاه اصفهانى مبنى بر فسخ یک جانبه در 
صورت عدم دریافت مطالباتش طى 20 روز است و با استناد به این بند با 
پرسپولیس قرارداد بسته، باشگاه ذوب آهن این موضوع را 

که طرفین وارد یک دعواى رد مى کند و حاال 
حقوقى شدند باید دید در 
نهایت تکلیف این پرونده 

چه خواهد شد.

شکایت رسمى ذوب آهن از پرسپولیس 
بابت اسدبیگى

04

ســایت «ترانســفر مارکت» در آخرین به روزرسانى خود 
ارزش بازیکنان بوندس لیگا را اعالم کرد. بر این اســاس 
سردار آزمون ستاره تیم ملى کشــورمان که در نیم فصل 
گذشته راهى بوندس لیگا شد و به تیم لورکوزن پیوست با 
ارزش 22 میلیون یورو در رده چهــل و دوم با ارزش ترین 
هاى بوندس لیگا ایســتاد. نکته جالب این است که سردار 
آزمون در این رده بندى از ستارگان سرشناس بایرن مونیخ 
همچون توماس مولــر و مانویر نویر باالتر ایســتاد. نویر 
دروازه بان افســانه اى بایرن مونیخ بــا ارزش 15 میلیون 
یورو و توماس مولر هم با ارزش 22 میلیون یورو پایین تر از 

آزمون قرار گرفتند.

سردار باالتر از 
ستارگان بایرن ایستاد

بازیکن اسبق استقالل به تشریح شرایط بازى بزرگ هفته اول بین 
این تیم و تیم سپاهان پرداخت.

محسن یوسفى  گفت: مشخص است مدیران باشگاه سپاهان با توجه 
به جذب مربى و بازیکنان خوبى که داشتند، نمى خواهند از قافله عقب 
بمانند و استقالل و پرسپولیس را باالتر از خودشان ببینند. آنها خیلى 
تالش مى کنند که امســال بتوانند تیمى قوى درست کنند. سپاهان 
همیشه یک رقیب قدرتمند براى استقالل و پرسپولیس بوده و امسال 

هم قطعًا همینطور است. 
یوسفى در مورد تقابل دو ســرمربى پرتغالى در افتتاحیه لیگ بیست 

و دوم که نشــان مى دهد رابطه خوبى بین فوتبــال ایران و پرتغال 
ایجاد شــده، عنوان کرد: ارتباط فوتبالى با کشــورها باعث مى شود 
هم ما از فضاى فنى آنها استفاده کنیم و هم اینکه بازیکنانمان را به 
لیگ آنها بفرستیم تا پیشــرفت کنند. مربیان پرتغالى با تمام وجود و 

سفت وسخت کار مى کنند.
وى افزود: در بعضى از کشورها مانند آلمان، مربى در عصبانیت هم 
سعى مى کند لحن محترمانه اى داشته باشد اما مربیان پرتغالى حتى 
پرخاشگرى هم مى کنند. در فوتبال ایران باید از این مربیان استفاده 
شود چون اگر شما به فوتبالیست هاى ایرانى راحت بگیرید، کار برایتان 

سخت مى شود! این دو مربى دو تیم متفاوت اما پر طرفدار را در اختیار 
دارند. این بازى یک تقابل داخلى و خوب براى ماســت و از طرفى 
بین ســاپینتو و مورایس هم حتمًا کرى وجود دارد. این مسئله باعث 

مى شود که بازى حساسیت باالیى داشته باشد.
یوســفى در مورد اینکه آیا مى توان امیدوار بود که ســبک هجومى 
فوتبال پرتغال به فوتبال ایران تزریق شــود، گفت: قطعًا تأثیر دارد. 
فوتبال پرتغالى ترکیبى از بازیکنان تکنیکى و قدرتى است. با فوتبال 
هجومى برزیل فرق دارد. پرتغال یک فوتبال جامع بازى مى کند. قطعًا 

با حضور این دو مربى، این تفکرات وارد فوتبال ایران هم مى شود.

وى تصریح کرد: البته قطعًا دفاع کردن براى این مربیان هم خیلى 
مهم است. اینطور نیست که بخواهند فقط حمله کنند و فاز دفاعى را 
از دست بدهند. در این بخش هم حتمًا برنامه هایى دارند. ان شاءا... 
فوتبال ما بتواند از ســاپینتو و مورایس بهترین اســتفاده را داشته 
باشد و همچنین بتوانیم بازیکنان را با شــرایط بهترى به لیگ آنها 
بفرســتیم. به نظر مى رسد امســال با وجود این دو مربى، تیم هاى 
دیگر کار ســختى مقابل بــاالى جدولى ها به خصــوص این دو

 تیم داشته باشند.

مدیر باشگاه اتحاد کلباء اعالم کرد جذب مهاجم ایرانى 
شباب االهلى منتفى است.

فرهاد مجیدى، سرمربى ســابق استقالل در این فصل 
هدایت تیم اتحــاد کلباء را برعهــده دارد و در یک ماه 
گذشــته تالش زیادى کرد تا مهــدى قائدى، مهاجم 
ایرانى شــباب االهلى را به خدمت بگیرد. این در حالى 
است که شــباب االهلى از انتقال قرضى دو بازیکنش 
یعنى احمد جشــک و لیوناردو برزیلى به اتحاد کلباء به 

صورت قرضى خبر داد. 
در همین باره شبکه «شارجه» در ارتباط تلفنى با عیسى 
بن هویدن، عضو هیئت مدیره باشــگاه اتحاد کلباء در 

زمینه شایعات احتمال انتقال مهدى قائدى 
دیگر بازیکن شــباب االهلى به اتحاد 

کلباء با درخواست مجیدى سئوال 
کرد که این مســئول اتحاد کلباء 
در واکنش به این ســئوال، گفت: 

نه، ما دیگــر بازیکنــى از االهلى جذب 
نمى کنیم و این دو بازیکن آخرین بازیکنانى بودند که 
جذب کردیم. بدین ترتیب پرونده انتقال مهدى قائدى 
از شباب االهلى به اتحاد کلباء بسته شد. ستاره ایرانى به 
غیر از شباب االهلى از سوى باشگاه استقالل و الوصل 

هم پیشنهاد دارد.

قائدى باالخره به تیم مجیدى نرفت

رسانه روسى در گزارشــى به استارت تراکتور با 
قربان بردیف در لیگ ایران پرداخت.

قربان بردیف یکى از سرشــناس ترین مربیان 
فوتبال روســیه در این فصل هدایــت تراکتور 
را برعهده دارد بــه همین خاطر رســانه هاى 
روســیه اخبار ایــن تیــم ایرانــى را رصد مى 
کنند. در جدیدترین خبر در این زمینه ســایت 
«turkmenportal» روســیه درباره اســتارت 
بردیف با تراکتور در لیگ ایران نوشــت: قربان 
بردیف، متخصــص فوتبال روســیه 22 مرداد 
به عنوان ســرمربى تیم تراکتور ایــران اولین 
بازى را انجام خواهد داد. در چنین روزى فصل 

2023-2022مسابقات لیگ ایران آغاز مى شود.
تراکتور اولین بازى رسمى خود را در خانه مقابل 
گل گهر سیرجان برگزار مى کند. این در حالى 
است که شاگردان بردیف در تبریز خود را براى 
فصل جدید آماده مى کننــد. قربان بردیف در 
تاریخ 29 خرداد به عنوان سرمربى تیم  تراکتور 
ایران منصوب شــد. این تیم به کالس باالى 
مربى ترکمنستانى و موفقیت هاى او در باشگاه 
هاى روبین کازان و روستوف روسیه چشم بسته 
اســت. بردیف نه تنها به عنوان سرمربى، بلکه 
به عنوان مدیر فنى منصوب شــد، یعنى او تمام 

زیرساخت هاى تیم را مدیریت خواهد کرد.

چشم امید تراکتورى ها با بردیف 

محمدحسین مرادمند و صالح حردانى به دیدار روز جمعه 
استقالل در مقابل سپاهان نرسیدند.

بنا بر ایــن گزارش، 
حســین  محمد
مرادمند، مدافع 

سرباز اســتقالل بود که با 
انجــام دادن کارهــاى 

مربوط به کارت پایان 
خدمتــش شــرایط 

حضــور در تمرینات آبى پوشــان را پیدا کــرد اما او تا 
شهریورماه حق بازى براى استقالل ندارد و بدین 
ترتیب دیدار مهم آبى ها با ســپاهان را از دست 
داد. رضا میرزایى گزینه جانشینى صالح حردانى 

در بازى مقابل سپاهان است.
در همین حال صالح حردانى هم یکى از بازیکنان 
تأثیرگذار و مهم استقالل در فصل پیش بود که در 
روند قهرمانى این تیم بسیار مؤثر بود. او با 
حضورش در دربى توانست 

با پاس گل خود استقالل 

را از شکســت در لیگ برتر نجات بدهد. حال از اردوى 
آبى پوشان خبر مى رســد که حردانى دچار مصدومیت 
شــده و نمى تواند این تیم را در بازى مقابل ســپاهان 

همراهى کند.
مصدومیت صالــح حردانى جدى نیســت اما حردانى 
در چند روز اخیر بــه دلیل مصدومیــت تمرین نکرده 
اســت و به نظر مى رســد بازى با ســپاهان را از دست 
داده و بــه احتمال بســیار زیاد به این بازى حســاس

 نخواهد رسید.
برخى مشاهدات از تمرینات روزهاى اخیر استقاللى  
ها نشان مى دهد احتماًال میرزایى در این پست 
به جاى حردانى اســتقالل را مقابل شاگردان 

مورایس در هفته اول همراهى مى کند.

2 ستاره استقالل به سپاهان نرسیدند

01

صفحه فارسى AFC در اینســتاگرام در روزهاى آغازین 
فصل جدید لیگ پرتغال با انتشار طرحى جالب 6 مأموریت 
مهم مهدى طارمى در فصل 2023-2022 را مشــخص 
کرد. طارمى که فصل را با زدن 4 گل در دو بازى ابتدایى و 
عنوان قهرمانى سوپرکاپ پرتغال آغاز کرده به جز این جام 
باید در این فصل براى قهرمانى لیگ پرتغال، آقاى گلى این 
مســابقات، لیگ قهرمانان اروپا، جام جهانى 2022 قطر و 
جام ملت هاى آسیا 2023 تالش کند و باید دید تا چه اندازه 

در انجام این مأموریت ها موفق خواهد بود.

6 مأموریت بزرگ طارمى 

05

فدراسیون فوتبال روسیه به شایعات درباره بازى دوستانه 
تیم ملى این کشــور با ایران واکنش نشــان داد. چند روز 
قبل کانال تلگرامى موتکوى روسیه اعالم کرد فدراسیون 
فوتبال این کشور در حال مذاکره براى برگزارى بازى هاى 
دوســتانه تیم ملى روسیه در فصل پاییز اســت و ایران و 
ازبکســتان در جمع این گزینه ها قرار دارند. فدراســیون 
فوتبال روسیه نیز در واکنش به اخبار منتشر شده اعالم کرد: 
صرف نظر از گزینه هاى مطرح شده در رسانه ها مذاکرات 
با فدراسیون هاى ملى مختلفى در حال انجام است. برخى 
از آنها با رضایت خودشان به درخواست روسیه پاسخ مثبت 

دادند. اطالعات دقیق تر در آینده منتشر خواهند شد.

روس ها واکنش نشان دادند

بازیکن اسبق استقالل مطرح کرد؛

ساپینتو و مورایس، دروازه اى جدید براى لیگ ایران

در صورتى که محرومیت یحیى گل محمدى پابرجا بماند، او و مهدى 
تارتار در هفته اول مسابقات لیگ مثل بازى برگشت سال گذشته از 

روى سکو تیمشان را هدایت خواهند کرد.

در یکى از بازى هاى حساس هفته اول لیگ برتر تیم هاى ذوب آهن 
و پرسپولیس در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف یکدیگر مى روند. این 
بازى در شرایطى برگزار مى شود که احتماًال سرمربیان دو تیم قادر 
به همراهى تیم خود نیستند و از روى سکوهاى فوالدشهر بازى را 

به نظاره خواهند نشست.
محرومیت تعلیقى یحیى گل محمدى بــه دلیل تکرار اعتراض به 
داور فعال شده و حاال مسئوالن پرسپولیس در صدد هستند تا کمیته 

استیناف این رأى را بشکند. از سوى دیگر مهدى تارتار، سرمربى 
ذوب آهن نیز به دلیل اخراج در آخرین بازى فصل گذشــته مقابل 

گل گهر نمى تواند تیمش را مقابل پرسپولیس همراهى کند.
اگر محرومیــت گل محمدى پابرجا بماند و او مثــل تارتار از روى 
سکوهاى فوالدشهر شاهد عملکرد تیمش باشد، آن وقت اتفاقى 

مشابه دیدار برگشت پارسال دو تیم رخ خواهد داد.
در بازى برگشت لیگ برتر بیست و یکم هم یحیى گل محمدى و 

مهدى تارتار از حضور روى نیمکت محروم بودند و بازى تیمشان 
را از روى سکوها تماشا کردند. نکته جالب این بود که گل محمدى 
و تارتار در فوالدشهر کنار هم ننشستند و از فاصله اى دور عملکرد 

شاگردان خود را به نظاره نشستند.
در چنین شرایطى حاال بار دیگر شاهد سکونشینى گل محمدى و 
تارتار خواهیم بود که یکى از اتفاقات ویژه هفته نخست لیگ برتر 

محسوب خواهد شد.

تکرار یک اتفاق ویژه در نبرد 
حساس فوالدشهر!

خود قرار دارد و با توجه به اینکه تا این لحظه هیچ اقدامى از سوى باشگاه پرسپولیس
صورت نگرفته است باشــگاه ذوب آهن طى روزهاى
خودش را علیه این باشگاه تهرانى در پرونده اسدبیگ
باشگاه ذوبآهن مدعى است که با اسدبیگى قرارد
این بازیکن با پرسپولیس غیر قانونى است و در شر
مدعى بندى در توافقش با باشــگاه اصفهانى مبنى
0صورت عدم دریافت مطالباتش طى 20 روز است

پرسپولیس قرارداد بسته، باشگاه ذوب
که طرد مى کند و حاال 

حقو
نهای
چه

11 دقیقه بازى براى على علیپور کافى بود تا گل 3 امتیازى تیم تازه اش را در دیدار مقابل پاکوش دفریرا به ثمر برساند.
على علیپور، مهاجم ایرانى تیم ژیل ویسنته با همان حرکات آشناى طولى و فشار روى مدافعان حریف اولین گل تیم جدیدش 
ژیل ویســنته را در فصل جدید لیگ پرتغال به ثمر رســاند؛ گلى 3 امتیازى که او را تبدیل به  گزینه اول خط حمله در ادامه 

رقابت هاى این فصل خواهد کرد.
این گل در فاصله 5 دقیقه مانده به پایان مسابقه به ثمر رسید در حالى که على علیپور در دقیقه 79 وارد میدان شده بود. او روى 
یک ارسال بلند از میانه میدان، تعقیب توپ و اشتباه دروازه بان حریف و پاس هم تیمى اش با یک کنترل خونسرد و یک ضربه 

مطمئن تک گل بازى را به ثمر رساند تا پنج هزار هوادار ژیل ویسنته به آغوش هم بپرند.
این آخرین مســابقه این  هفته لیگ پرتغال بود و تیم ژیل ویسنته را به رتبه پنجم جدول رســاند. جدولى که البته فعًال همان 

صدرنشینان مورد انتظار را دارد؛ پورتو و بنفیکا که در هفته اول با بردهاى پر گل مسابقات خود را به پایان رساندند.
در همین حال درخشش ستاره ایرانى باعث شد تا نشریه Jornal de Noticias پرتغال به تمجید از او بپردازد. رسانه پرتغالى ادامه داد: 
تعویضى ایرانى در زمان مناسبى وارد زمین شد و توانست گره بازى را باز کند و از هوش جوردى نهایت استفاده را ببرد و گل به ثمر رساند. او پنج 

دقیقه بعد از اینکه به بازى آمد، نتیجه را تعیین کرد و باعث برد تیمش شد.

علیپور فصل را با گلزنى آغاز کرد

خود بازیکن 
ک جانبه در 
به این بند با 
ن موضوع را 
یک دعواى 
باید دید در 
 این پرونده 

غاز مىشود.
 خانه مقابل 
در حالى  ن
را براى  خود
ن بردیف در 
تراکتور  یم
الس باالى 
و در باشگاه 
 چشم بسته 
مربى، بلکه 
عنىاو تمام 

د کرد.

محمدحسین مرادمند و صالح حردانى به دیدار روز جمعه 
استقالل در مقابل سپاهان نرسیدند.

بنا بر ایــن گزارش، 
حســین  محمد
مرادمند، مدافع 

سرباز اســتقالل بود که با 
انجــام دادن کارهــاى 

مربوط به کارت پایان 
خدمتــششــرایط 

حضــور در تمرینات آبى پوشــان را پیدا کــرد اما او تا 
شهریورماه حق بازى براى استقالل ندارد و بدین 
ترتیب دیدار مهم آبى ها با ســپاهان را از دست 
داد. رضا میرزایى گزینه جانشینى صالح حردانى 

در بازى مقابل سپاهان است.
در همین حال صالح حردانى هم یکى از بازیکنان 
تأثیرگذار و مهم استقالل در فصل پیش بود که در 
روند قهرمانى این تیم بسیار مؤثر بود. او با 
حضورش در دربى توانست 

با پاس گل خود استقالل 

را از شکســت
آبى پوشان خ
شــده و نمى
همراهى کند
مصدومیتص
در چند روز ا

اســت و به نظ
داده و بــه اح
 نخواهد رسی
برخى مشاه
ها نش
به جا

مورایس

3 دقیقه بازى براى على علیپور کافى بود تا گل3 امتیازى تیم تازه اش را در دیدار 11
على علیپور، مهاجم ایرانى تیم ژیل ویسنته با همان حرکات آشناى طولى و فشار
3ژیل ویســنته را در فصل جدید لیگ پرتغال به ثمر رســاند؛ گلى 3 امتیازى که

رقابت هاى این فصل خواهد کرد.
5این گل در فاصله 5 دقیقه مانده به پایان مسابقه به ثمر رسید در حالى که على علی
یک ارسال بلند از میانه میدان، تعقیب توپ و اشتباه دروازه بان حریف و پاس هم ت
مطمئن تک گل بازى را به ثمر رساند تا پنج هزار هوادار ژیل ویسنته به آغوش هم
این آخرین مســابقه این  هفته لیگ پرتغال بود و تیم ژیل ویسنته را به رتبه پنجم
صدرنشینان مورد انتظار را دارد؛ پورتو و بنفیکا که در هفته اول با بردهاى پر گل مسابقا
sدر همین حال درخشش ستاره ایرانى باعث شد تا نشریه Jornal de Noticias پرتغال به

تعویضى ایرانى در زمان مناسبى وارد زمین شد و توانست گره بازى را باز کند و از هوش جوردى نهای
دقیقه بعد از اینکه به بازى آمد، نتیجه را تعیین کرد و باعث برد تیمش شد.

علیپور فصل را با گلزنى آغاز

شود.
م

ى قائدى 
حاد

جذب
ازیکنانى بودند که 
تقال مهدى قائدى 
ستاره ایرانى به  شد.
 استقالل و الوصل 
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رضا میرزایى که پرورش یافته آکادمى ســپاهان اســت چند 
سالى مى شــد که از جایگاه خود در این تیم رضایت نداشت و 
سرانجام تصمیمى که براى او ریسک باالیى به همراه داشت 
را گرفت و راهى  یکى  از دو  تیم پایتخت نشین کرد. اما در این 
بین یک اتفاق این انتقال را جنجالى کرد و هزینه زیادى براى 
رضا میرزایى که به دلیل بومى بودن محبوب هواداران سپاهان 
به شمار مى رفت ایجاد کرد و آن هم الیوى بود که به همراه 
نورافکن چند روز پس از حضور در استقالل در آن شرکت کرد. 
او در این ویدیو با پخش آهنگى از قهرمانى استقالل با واکنش 
بسیار بدى از هواداران این تیم مواجه شد تا حاال در بازى روز 
جمعه مقابل سپاهان یکى از بازیکنان ویژه باشد. میرزایى براى 
اثبات توانایى  هایش و حضور در ترکیب  اصلى به استقالل آمده 
و البته به هیچ وجه کار ساده اى در تیم پرستاره استقالل ندارد.

رضا میرزایى؛ 
یاغى اى به دنبال دیده شدن 

03

سیدجالل حسینى به دلیل نداشــتن مدرك مربیگرى قادر 
نیست روى نیمکت پرسپولیس بنشــیند اما مشکلى براى 
همراهى این تیم در تمرینات و بازى ها نخواهد داشت. با این 
شرایط، او در زمان انجام بازى هاى تیمش باید از روى سکوها 
بازى را تماشــا کند. البته حســینى براى شرکت در کالس 
مربیگرى اقدام کرده و عجیب اینکه کالس مربیگرى اش 
درست در روز اولین بازى فصل تازه پرسپولیس آغاز خواهد 
شد. شنبه پرسپولیس مقابل ذوب آهن قرار خواهد گرفت و با 
این حســاب به احتمال فراوان سیدجالل در نخستین بازى 
پرسپولیس که شنبه در فوالدشهر برگزار خواهد شد تیمش 
را همراهى نمى کند و حتى از روى سکو هم نمى تواند بازى 

پرسپولیس را تماشا کند. 

غایب بزرگ
 پرسپولیس - ذوب آهن 
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نشســت بررســى فرصت هاى همکارى 
تجارى اصفهان و ایالت ساخاى روسیه در 

اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى 
اصفهــان، احمد پزنده رئیس کمیســیون 
تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانى 
اصفهان در این نشســت گفت: با توجه به 
تشــابه شــرایط اقتصادى ایران و روسیه، 
موقعیت مطلوبى براى تســهیل شــرایط 
مراودات تجارى و توسعه واردات و صادرات 
میان کشــورها فراهم بوده و اتاق بازرگانى 
اصفهان آمــاده همکارى هاى الزم در این 

زمینه است.
در ادامه رئیس کمیســیون توسعه و بهبود 
محیط کسب و کار اتاق بازرگانى اصفهان 
نیز ضمن ابراز امیدوارى در افزایش تعامالت 
تجارى و فرهنگى اصفهان و روسیه گفت: 
اصفهان عالوه بر اینکه جزو شهرهاى برتر 
تاریخى جهان مى باشد، شهرى دانشگاهى 

و دومین شهر صنعتى کشور است. 
غالمرضا اخوان فرید ضمن اشــاره به رتبه 
اول اســتان اصفهان در برخى رشته هاى 
صنعتى مانند فوالد، نساجى، صنایع غذایى و 
تولید فراورده هاى دارویى شیمیایى و گیاهى 
تصریح کرد: با توجه به مطلوب بودن روابط 
ایران و روسیه و قرار داشــتن دو کشور در 
شرایط تحریمى، توسعه تعامالت در بسیارى 

از زمینه ها امکانپذیر خواهد بود. 
محمد صادقى، رئیس کمیسیون کشاورزى، 

سالمت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانى 
اصفهان نیز با اشاره به فعالیت کارگو ترمینال 
فرودگاه شهید بهشتى اصفهان بر ضرورت 
اســتفاده از ایــن ظرفیت بــراى صادرات 
محصوالت کشاورزى اســتان اصفهان به 

روسیه تأکید کرد. 
 (Kirill Bychkov) در ادامه کریل بیچکوو
نخست وزیر ایالت ســاخا (یوکوتیا) با بیان 
اینکه اســتان یوکوتیا با 3میلیون کیلومتر 
مربع مساحت در شمال شرقى روسیه واقع 
شده است افزود: اختصاص 35 درصد ذخایر 
الماس جهان و دارا بــودن ذخایر غنى گاز، 
نفت و زغال و فلزات گرانبها از ویژگى هاى 

این استان است. 

وى مهمتریــن بخش اقتصــاد یوکوتیا را 
مربوط به بخش معــدن و مواد معدنى بیان 
و تصریح کرد: این در حالى است که ما آماده 
همکارى با همتایــان ایرانى خود در زمینه  
فراورى محصوالت خوراکــى، IT، چوب 
و صنایع ســنگین به ویژه کشــتى سازى 

هستیم. 
بیچکوو در ادامه ضمن ابراز عالقه مندى به 
همکارى تجارى و فرهنگى ایالت ساخاى 
روســیه با اصفهان گفت: یکى از مهمترین 
فعالیت هایى که بر آن تمرکز کرده ایم حوزه 
محصوالت کشــاورزى اســت همچنین 
از منطقه مــا نیز مى توان چــوب به ایران 

وارد کرد.

نخســت وزیر ایالت یوکوتیا ضمن اشــاره 
به فعالیت ایران در زمینــه تولید و فراورى 
جواهرات، همکارى در ایــن زمینه را یکى 
دیگر از پتانسیل هاى موجود دانست و افزود: 
با توجه به تغییر شرایط ما در جهان نیازمند 
گسترش همکارى هاى فى مابین هستیم. 

وى وجود بیش از 100 نژاد و ملیت، پتانسیل 
باال در جذب ســرمایه گذارى، قرار داشتن 
جزو 10منطقه پیشــرفته صنعتى روسیه، 
وجود جاذبه هاى گردشگرى و جایگاه دوم 
در حوزه مواد معدنى در روســیه را از دیگر 
ظرفیت هاى موجود در یوکوتیا بیان کرد و 
حجم اقتصاد داخلى این استان را در حالى 
5 میلیارد دالر در سال جارى عنوان کرد که 

این عدد 60 درصد نســبت به سال گذشته 
افزایش داشته است. 

بیچکوو با تأکید بر اینکه بیش از 20 درصد 
محصوالت شرق روسیه در این استان تولید 
 IT مى شــود گفت: 9 درصد صادرات حوزه

روسیه متعلق به استان یوکوتیا مى باشد. 
وى ضمن اعــالم امکان درنظــر گرفتن 
تخفیفات ویژه براى سرمایه گذاران ایرانى 
در این استان از وجود شرایط تعریف مناطق 
گسترش تبادالت تجارى میان دو استان، 
امکان جذب ســرمایه گذارى در توســعه 
ترمینال هاى تجارى در یوکوتیا، همکارى 
مشترك در ســاخت هتل و زیرساخت هاى 

گردشگرى، IT و فراورى چوب خبر داد. 
نخســت وزیر ایالت یوکوتیا، چین، ژاپن، 
کره جنوبــى و هند را مهمترین شــرکاى 
تجارى این ایالت معرفى کــرد و افزود: ما 
چشم انداز روشــنى براى همکارى با ایران 

متصور هستیم.  
مدیر بازاریابــى و روابــط بین الملل اتاق 
بازرگانى اصفهان نیز در این نشست ضمن 
تشــریح پتانسیل هاى اســتان اصفهان بر 
ضرورت تشکیل شــورایى مشترك میان 
اصفهــان و یوکوتیــا به منظور بررســى 

همکارى هاى آتى دو استان تأکید کرد. 
در ادامه این نشست هیئت روسى در قالب 
سه گروه صنایع غذایی، کشاورزي و صنعتی 
 B2B با همتایــان ایرانى خود بــه صورت

مذاکره کردند.   

طى نشستى در اتاق بازرگانى اصفهان صورت گرفت

بررسى فرصت هاى همکارى و تجارى 
اصفهان و ساخاى روسیه

شور عاشورایى
 در ذوب آهن اصفهان طنین انداز شد

آغاز همکارى دو جانبه بانک آینده 
و شرکت امداد خودرو ایران

همزمان با دهه اول محــرم، ماه قیام، ماه پیروزى 
خون بر شمشیر و ایام ســوگوارى شهادت سرور و 
ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین(ع) و72 
یار با وفایش، مراســم عزادارى و جلسات قرائت 
زیارت عاشورا در نقاط مختلف ذوب آهن اصفهان 
برگزار شد. در ادامه این برنامه ها شنبه 15 مرداد ماه 
مصادف با روز 8 محرم جمعى از عاشقان حسینى 
همراه با هیئت هاى مذهبى شــهرهاى از محل 
ســه راهى ســاختمان کوره بلند تا بناى یادمان 

شهداى گمنام شرکت به عزادارى پرداختند.
در این مراســم عزادارى که با حضــور جمعى از 
مدیران و کارکنان و رعایت موارد بهداشتى توسط 
حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویــان، روابط 
عمومى و همکارى سایر قســمت هاى کارخانه 
برنامه ریزى و ساماندهى شده بود هیئت حضرت 
قمر بنى هاشم(ع) خوزستانى هاى مقیم فوالدشهر، 
هیأت  هاى مســجد قمر بنى هاشم (ع) و مسجد 
فاطمیه(س) شــهر چمگردان و گــروه موزیک 
دانشگاه امیر المؤمنین(ع) با زنجیرزنى، سینه زنى 
و نواختن طبل و دهل، دمادم و سنج و نوحه خوانى 
براى سید الشهدا(ع) و شهداى کربال به عزادارى 

پرداختند.
 شایان ذکر اســت؛ این مراســم در محل یادمان 
شــهداى گمنام با اجراى مارش نظامى و ســرود 
جمهورى اســالمى ایران توســط گروه موزیک 
دانشگاه امیر المؤمنین (ع) به احترام این شهیدان و 
سایر شهداى عزیز انقالب و اسالم و قرائت فاتحه 

بر شهیدان گمنام  به اتمام رسید.

بانک آینده و شــرکت  امداد خودرو ایران بر توسعه 
همکارى هــاى مشــترك در حوزه کســب وکار و 
بانکدارى نوین، تأکید کردند. ارائه انواع خدمات در 
زمینه هاى مختلف بانکــى، مالى، بیمه اى، تجارى، 
گردشگرى، تفریحى، عملیات بانکدارى الکترونیکى 
و صدور انواع ضمانتنامه بانکى از سوى بانک آینده به 
شرکت امداد خودرو ایران و شرکت هاى پیمانکارى 
آن از جمله خدمات قابل ارائه در این تفاهمنامه  است. 
همچنین اعطاى انواع تسهیالت در قالب طرح هاى 
«آینده داران»، «طراوت»، «کارا» و «کارگشــا»، 

اعطــاى وام  قرض الحســنه ازدواج و فرزندآورى، 
صدور کارت اعتبارى براى کارکنان این شــرکت و 
شرکت هاى همگروه از دیگر موضوعات مطرح در 

این تفاهمنامه بود.
تمرکز بخشى از عملیات بانکى شرکت امداد خودرو 
ایران و شرکت هاى طرف قرارداد و پیمانکاران آن، 
از طریق افتتاح حساب و تمرکز حساب ها نزد بانک، 
اخذ ضمانتنامه ها، تمرکز حســاب هاى واریز حقوق 
کارکنان این شــرکت و شــرکت هاى پیمانکار نزد 
بانک آینده، از جمله دیگر مفاد این تفاهمنامه است.

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: زمانی توسعه صورت مى گیرد که زیرساخت هاى 
اولیه که ایجاد کردیم فعال شده باشد و باید نگاه کیفى به 

این قضیه داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی شــرکت شهرك هاي صنعتی 
استان اصفهان، رســول ســواري با بیان اینکه خروجى 
ایجاد شهرك هاى صنعتى باید اشتغال باشد تصریح کرد: 
در سنوات گذشــته زمین هایى واگذار شده که بخشى از 
آنها ساخته شده اما فعال نشده و بخشى هم اصًال ساخته 
نشده اســت. وى افزود: شرکت شــهرك هاى صنعتى 
هزینه هاي زیادي براي ایجاد زیرســاخت در شهرك ها 
و نواحی صنعتی انجام داده اســت و افرادى زمین هایى 
را در اختیار گرفته اند اما متأســفانه از آن زیرساخت بهره 

بردارى نمى کنند .
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 

گفت: پیگیــري جهت تعیین تکلیف اراضــی فاقد اقدام 
و فعالســازي کارخانه هاي راکد و زیر ظرفیت به عنوان 

دستور کار جدي این شرکت می باشد.
وى با بیان اینکه هدف اصلی ما به بهره برداري رسیدن 
زمین هاي صنعتی و ایجاد اشــتغال اســت و دنبال پس 
گرفتن زمین ها نیســتیم اظهار کرد: تیم هاي کاري در 
معاونت صنایع کوچک و امور حقوقی شرکت شهرك هاى 
صنعتى استان تشکیل شدند و با قوت دنبال این کار هستیم 

تا این اتفاق رخ دهد و خروجى آن به اشتغال منجر شود.
ســوارى بیان کرد: بهره برداري از زیرساخت هاي ایجاد 
شده در شهرك ها و نواحی صنعتی توسعه اشتغال را براى 
اســتان به دنبال دارد و از معضالت ناشــى از بیکارى در 

جامعه کاسته خواهد شد.
وى با اشاره به سیاست شرکت در خصوص ایجاد شهرك 
هاى جدید گفت: سیاست و برنامه هایى در گذشته وجود 

داشته که نمى توانیم همه آنها را نادیده بگیریم اما سیاست 
کلى این است که از  ایجاد لکه هاى صنعتى و بدون مطالعه 
پرهیز نماییم و با نگاه آمایشی و زیست محیطی و مدیریت 
متمرکز واحدهاي صنعتی، نســبت به توســعه و ایجاد 

شهرك هاي جدید اقدام نماییم.
سوارى گفت: باید سیاســت هاى نظام و دولت و وظایف 
خود را انجام دهیم. وى خاطرنشان کرد: قرار بر این است 
که شــهرك هاى صنعتی بزرگ و متمرکز را بر اســاس 
شــرایط و ضوابط حاکم ایجاد کنیم و بــا در نظر گرفتن 
مسئله تأمین آب و زیرساخت هاى برق و گاز و ترانزیت و 

جاده هاى مواصالتى مطالعه و جانمایی انجام شود. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
بیان اینکه باید از توسعه نامتوازن جلوگیرى کنیم یادآور 
شد: مباحث توسعه و ایجادى در شهرك ها باید مطابق با 

ضوابط و استانداردها باشد اما نباید متوقف شود.

عضو هیئــت مدیره بانک توســعه تعاون بر اهمیــت ارتقاى ســالمت ادارى با اتکا به 
فرآیندهاى الکترونیک تأکید ورزید.

امیر هوشنگ عصارزاده اظهار کرد: سالمت ادارى در بانک به عنوان نهاد مالى از درجه 
اهمیت باالیى برخوردار است و هرچه فرایندها شفاف و مبتنى بر اصول و قواعد حرفه اى 

باشد، ارتقاى سالمت ادارى نیز با سهولت بیشتر امکانپذیر است.
وى افزود: سالمت ادارى در بانک توســعه تعاون با هماهنگى و هم افزایى چندین واحد 
ستادى و همکارى واحدهاى صف دنبال مى شود و تالش بر این بوده است تا این موضوع 

به صورت مبنایى و ریشه اى در بانک تقویت شود.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: توسعه فرایندهاى الکترونیک به 
منظور تسهیل و تســریع در کارها همواره در ارکان برنامه ریزى و نظارت بانک مد نظر 
بوده است و عالوه بر تضمین کارآمدى، شرایط مناسبى براى شفافیت و ارتقاى سالمت 

ادارى پدید مى آید.
عصارزاده تصریح نمود: بانک توسعه تعاون طى چندین سال اخیر، بازنگرى و مهندسى 
فرایندها را به منظور فراهمسازى شــرایط براى راه اندازى بانکدارى دیجیتال در دستور 

کار داشته است و این اقدامات و تدابیر در کمک به ارتقاى سالمت ادارى مؤثر مى باشد. 

معاون شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان با اهداى لوح از مدیر کل 
استاندارد استان اصفهان تقدیر و تشکر نمود.

غالمرضا رضایى، معاون شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان و هیئت همراه 
با حضور در اداره کل استاندارد اصفهان با اهداى لوح از محمود فرمانى، مدیر کل استاندارد 

استان اصفهان تقدیر و تشکر نمود.
در متن لوح تقدیرى که به امضاى محمدعلى احمدى، فرماندار اصفهان و رئیس شوراى 

هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان رسیده، آمده است: 
شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان برحسب وظیفه الزم مى داند ضمن 
آرزوى اجر و پاداش الهى، از زحمات و تالش هاى صادقانه، انقالبى و جهادى شــما که 
گامى مؤثر در برگزارى مناسبت هاى ملى و مذهبى برداشته اید،  تقدیر و تشکر به عمل 
آورده، دوام توفیقات شما را از خداوند متعال در ظل توجهات حضرت ولى عصر عجل ا... 
خواهانیم.تعالى فرجه الشــریف و منویات مقام معظم رهبرى حضرت امام خامنه اى مدظله العالى 

هدف ساخت شهرك هاي صنعتی تولید و اشتغال آفرینی است

ارتقاى سالمت ادارى با اتکا به فرایندهاى الکترونیک

تقدیر شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى از مدیر کل استاندارد اصفهان


